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दरूदृष्टि (Vision) 
 

जवाफदेहहिा,पारदलशािा र तनष्ठा प्रवर्दाधन गने र्वश्वसनीर् संस्था हुने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्य (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्य मान्यता (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदलशािा (Transparency) 

जवाफदेहहिा (Accountability) 

व्र्ावसातर्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानुन बमोजजम तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण 
हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकल े
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्त्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी 
गना सक्ने व्र्वस्था छ । उजललखखि संवैधातनक िथा कानुनी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेलशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
स्थानीर् िहसँग सम्बजन्त्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आचथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्त्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राजप्ि र पररिालन सम्बन्त्धमा तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षबाट र्वशे्लषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सुधारका लाचग सुझाव प्रदान गनुा िथा सुशासन प्रवर्द्ानमा टेवा 
पुर् र्ाउनु लेखापरीक्षणको उर्ददेश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुर्दधिा, प्रिललि कानुनको पालना, 
बजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, 
जवाफदेहहिा एवं पारदलशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूलर्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्त्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनुशासन, वषाान्त्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनुत्पादक िथा र्विरणमुखी खिा, 
र्ोजना प्राथलमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्िा सलमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका 
खाका िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलंर्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा 
अपेक्षक्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अलभलेख नरहेको, सञ्िाललि र्ोजना, कार्ाक्रम, 
सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अलभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्त्िररक तनर्न्त्रण 
कमजोर रहनुका साथै आन्त्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्त्धी स्पष्ट कार्ार्वचध िजुामा भएको 
देखखएन । लेखापरीक्षणबाट औलंर्ाएका व्र्होराहरू सुधार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी 
र्वत्तीर् अनुशासन हुने व्र्वस्था लमलाउनुपदाछ । 

समर् र जनशक्तिको सीलमििाको बाबजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदाचधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उललेख भएका व्र्होराको कार्ाान्त्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदाचधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा 
संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्त्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 िंकमणि शमाा, दंगाल 
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प्रादेशशक लखेापरीक्षि महाननदेशनालय, मधेश प्रदेश 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 
ि.नं. ३९८  लमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लखेापरीक्षण प्रतिवदेन । 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 

राजगढ गाउँपाललका, गाउँ कार्ापाललकाको कार्ाालर्, 
सप्िरी  । 
कैफियत सहहतको राय 

हामील ेराजगढ गाउँपाशलकाको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरण िथा लखेा हटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैफफर्ि सहहिको रार् व्र्क्ि गन ेआधार खण्डमा उललखे भएका र्वषर्ले पान ेअसर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाप्ि भएको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बजन्त्धि 
प्रिललि काननुबमोजजम सारभूिरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैफियत सहहतको राय व्यक्त गन ेआधार 
१.  गाउँपाललकाल े महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नपेाल सावाजतनक क्षेर लखेामानको ढाँिामा पूणारुपमा सब ै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको छ।  
२. लेखापरीक्षणबाट रू ७ करोड ८५ लाख २० हजार बरेुजू देखखएको छ। सोमध्र् ेप्रतिफक्रर्ाबाट रू ४५ लाख २९ हजार फस्र्ौट भएको र रु ३६ लाख 

थप भई बाँकी बेरुजू रु ७ करोड ७५ लाख ९१ हजार कार्म भएकोमा असुल गनुापने रू ३३ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापन ेरू ४ 
करोड ४३ लाख ५५ हजार, तनर्लमि गनुापन ेरू २ करोड ४१ लाख ८७ हजार र पशे्की रू ५७ लाख २६ हजार रहेको छ ।गाउँपाललकाको गिवषा रु 
२१ करोड ८ लाख ७३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छार्ौट एव ं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अर्दर्ावचधक बेरुजू रु २८ करोड ८२ लाख ६५ हजार रहेको छ । गाउँपाललकाको बेरुजू वगीकरि र अद्यावधधक बेरुजू ष्थिनत 
यसैसाि संलग्न छ । 

 

३. गाउँपाललकाको लखेापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्राजप्िको प्रक्षपेण र्थाथापरक नभएको, असुली लक्ष्र्अनुसार नभएको, कमािारीको 
दरबन्त्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनुदानको पर्ााप्ि अनुगमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्िालन गरेको, आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लखेापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलर्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लखेापरीक्षणको प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको स्रेस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोल ेगाउँपाललकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दातर्त्व र्फकन हुन े
कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लखेापरीक्षण कार्ा नेपालको सरं्वधान, लखेापरीक्षण ऐन िथा महालखेापरीक्षकको कार्ाालर्ल ेअवलम्वन गरेका सरकारी लखेापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लखेापरीक्षणसगँ सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि काननूबमोजजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी 
स्विन्त्र छौँ। त्र्सगैरी स्वीकृि आिारसंहहिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्ि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो 
रार् व्र्क्ि गन ेआधारका लाचग पर्ााप्ि र उपर्ुक्ि छन ्भन्त्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
ववत्तीय वववरि उपर व्यवथिापन र लखेाउत्तरदायी अधधकारीको ष्जम्मेवारी 

आचथाक कार्ाबबचध िथा र्वत्तीर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ िथा अन्त्र् प्रिललि कानुन बमोजजम 
सही र र्थाथा हुन े गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गन े िथा जालसाजी वा अन्त्र् गलिीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभूिरूपमा गलि आँकडा रहहि 
स्वरूपमा बन्त्न ेगरी आवश्र्क आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली लाग ूगने जजम्मवेारी गाउँपाललका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापाललका, अध्र्क्ष र 
प्रमखु प्रशासकीर् अचधकृि गाउँपाललकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रफक्रर्ाको अनुगमनका लाचग जजम्मवेार रहेका छन।्   
ववत्तीय वववरिको लखेापरीक्षि उपर लखेापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्त्र् गलिी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आँकडा रहहि होस ्भनी उचिि आश्वस्ििा 
प्राप्ि गरी रार् सहहिको लखेापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लखेापरीक्षणको उर्ददेश्र् हो।लखेापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाले सामान्त्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हुन्त्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालखेापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लखेापरीक्षण मानदण्ड, 

मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि काननुबमोजजम गन े लखेापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सब ै प्रकारका 
जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् गलिी पत्ता लगाउन सक्ने तनजश्िििा भन े हँुदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्त्र्िर्ा गन ेआचथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देखखएका एउटै वा समग्रिामा हुन ेर्वशषे वा जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् गलिीलाई सारभूिरूपमा गलि आँकडा मातनएको छ। 
 

  

        
                                                                                        (  पदमराज पौडेल  ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

राजगढ गाउँपाललका 
 

बेरुजु वगीकरि (बबननयोजन, राजथव, धरौिी र अन्य कारोबार) 
२०७७।७८  

   (रु. हजारमा) 

प्रारष्म्भक बेरुजु प्रनतफियाबाि िर्छायौि बाँकी बेरुजु 

बेरुजु 

असुल 
गनुापने 

तनर्लमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्लमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
जजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नललएको 

जम्मा 

 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

४४ १२१ ७८५२० ० १५ ९२९ ४४ १०६ ७७५९१ ३३२३ २४१८७ ४४३५५   ६८५४२ ५७२६ 
                                      
 

नोट: प्रतिफक्रर्ाबाट फस्र्ौट हुने क्रममा रु. ३६ लाख थप बेरुजू कार्म भएको छ । 
 

 

 

 

अद्यावधधक बेरुजू ष्थिनत 

२०७७।७८   
 

                                                                       (रु. हजारमा) 
जजलला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छार्ौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुजु 

र्ो वषाको बेरुजु कुल बेरुजु बाँकी 

सप्िरी २१०८७३ ० १९९ २१०६७४ ० ७७५९१ २८८२६५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : राजगढ गाउँपा�लका, स�री , राजगढ़ गाउँपा�लका , स�री

काया�लय �मुख रमेश �साद यादव २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �लला कुमारी काक� २०७७-४-१ २०७९-२-५

बे�जु रकम ७८,५२०,२१३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १८,८४,८६,५९७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २१,७५,३९,६१९ चालु खच� ३४,३३,५९,५७०

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,५८,००० पँूजीगत खच� १८,४८,९०,६६५

राज�व बाँडफाँट ६,१९,८६,७१६ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ६,३०,७८५

अ�य आय १६,९०,१२,४१३

कुल आय ४६,९३,२७,५३३ कुल खच� ५२,८२,५०,२३५

बाँक� मौ�दात १२,९५,६३,८९५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ आ�थ�क िववरण
यस गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार आ�थ�क बष� २०७७।७८ को एक�कृत आ�थ�क िववरणको ��थित िन�न बमो�जम रहेको छ ।

एिककृत आय �यय िववरण

आयतफ� �ययतफ�

िववरण आय ज�मा आय रकम िववरण रकम ज�मा �यय रकम

गत वष�को �ज�मेवारी १८८६२६४५० समािनकरन अनुदान संघ ५०८२१३१६

ब�क १८८४८६५९७ चालु ३५५००००

धरौटी १३९८५३ पू�जगत ४७२७१३१६

आ�त�रक राज�व ६३०७८५ ६३०७८५ राज�व बांडफांड संिघय सरकार ५८०५९९२४

समािनकरन अनुदान संघ १०५१००००० १०५१००००० चालु ५२७५२४०८

समािनकरन अनुदान �देश ७१५८००० ७१५८००० पू�जगत ५३०७५१६

राज�व बांडफांड संिघय सरकार ६१९८६७१६ ६१९८६७१६ चालु तथा पु�जगत खच� १५२२८०९६३

अ�य अनुदान १७८३०४०८३ आ�त�रक चालु ४३०३४७३६

सश�त अनुदान संिघय सरकार १६५३०४०८३ आ�त�रक पू�जगत १०९२४६२२७

सश�त अनुदान �देश सरकार ८०००००० सश�त अनुदान संिघय सरकार १४९५३३३२७

समपुरक अनुदान �देश सरकार २०००००० चालु १३४९४३२४६

िवषेश अनुदान �देश सरकार ३०००००० पू�जगत १४५९००८१

िवषयगत म��ालयबाट �ा� रकम ११३४३९६१९ िवषेश अनुदान �देश सरकार ३६८०९९० ३६८०९९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सामा�जक सुर�ा भ�ा १०७५३२००० सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� १०६७४५४२४ १०७५३२०००

तलव आइटी अिफसर सामा�य
�शासन तथा संिघय मािमला
म��ालयबाट

३५२९३७ सामा�जक सुर�ा िफता� खच� ७८६५७६

�थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय�म

४५५४६८२ तलव आइटी अिफसर सामा�य
�शासन तथा संिघय मािमला
म��ालयबाट

१००००० १०००००

कोिभड अ�थायी अ�पताल (यो
आवको)

१०००००० �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय�म

४५५४६८२ ४५५४६८२

धरौटी आ�दानी ३४८५०० ३४८५०० �कोप �यव�थापन कोष र कोिभड
अ�थायी अ�पताल

११९८६८० ११९८६८०

�कोप �यव�थापन कोष ( गत
आवको )

१२३१६८९ १२३१६८९ धरौटी खाताको खच� तथा िफता� २४८५०० २४८५००

साटन बांक� चेक ४७७७२५ ४७७७२५ व�क मौ�दात १२९८०३७४८

कर दा�खला गन� छुट �कोप
(�यव�थापन कोष)

२२६४३ २२६४३ संिचत कोष खातामा १०७९६६

सु� मा बढी आ�दानी �िव�ी ४६१९९७ ४६१९९७ िविवध खच� खातामा २५२९३७

फरक परेको २५९२३ २५९२३ आ�त�रक राज�व खातामा ६३०७८५

चालु खच� खाता १०९१२३०

राज�व बाडफाँड खाता २५३३३२१

पु�जगत खच� खाता १२४९४७६५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी खातामा मौ�दात २३९८५३

ज�मा ६५७८१४१३० ६५७८१४१३० ज�मा ६५७८१४१३० ६५७८१४१३०

२ िव�ीय िववरणको परी�ण 

िव�ीय िववरणको परी�ण
(क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२ (२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२)

मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले महालेखापरी�कबाट २०७६।२।१९ मा �वीकृत भएको NPSAS Based ढाँचामा पूण� �पमा
�ितवेदन तयार तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
(ख) ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको : �थानीय सरकार स�चालन ऐन,२०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आफनो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा काया�लयले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छैन ।
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी �े�ता र ब�क खातामा फरक पनु�को कारण उ�ेख गरी िहसाब पारदश� तथा �यव��थत तवरले रा�नुपद�छ ।
(ग) अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन,२०७४ को दफा ३२(३) मा �थानीय तहले आफूले गरेको आय र �ययको चौमा�सक िववरण �य�तो अव�ध समा� भएको िमितले १५ िदनिभ� नेपाल सरकारको अथ�
म��ालय र �देश सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ऐनमा तोिकए बमो�जम आय र �ययको चौमा�सक िववरण तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पठाउने गरेको पाईएन ।
(घ) संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।

३ घटी �ज�मेवारी सारेको 
यस राजगढ गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७६।७७ को लेखापरी�ण �ितवेदनमा अ��तम ब�क मौ�दात �.१९,७७,१६,६६५।२७ उ�ेख भएकोमा काया�लयबाट पेश भएको आ.व.२०७७।७८ को एक�कृत
आ�थ�क िववरणमा �. १८,८४,८६,५९७। शु� ब�क मौ�दात उ�ेख गरेको छ । जसले गदा� आ.व.०७६।७७ को लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.९२,३०,०६८। घटी �ज�मेवारी सारेको पाईयो ।
घटी �ज�मेवारी सानु�को �माण पेश नभएको �.

९,२३०,०६८

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीको मू�याँकन 

(क) आ�त�रक िनय��ण �णाली : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी, �भावकारी र द�तापुण� ढंगवाट
स�पादन गन� र िव��य �ितवेदन �णालीलाई िव�वसिनय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ-आ�नो कामको �कृती अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा
�याउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरेको पाईएन । गाउँपा�लकाबाट स�पादन ग�रने काय�ह� द�तापूण� एवं िमत�ययी �पमा स�पादन गरी नितजा उ�मूख गराउन, िव�ीय
जो�खम �यूनीकरण गन� एवं िव�ीय िववरणलाई िव�वसनीय बनाई िबकास िनमा�ण तथा सेवा �वाहलाई �भावकारी �पमा संचालन गन� उपय�ु तवरको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा
�याउनुपद�छ ।
(ख) वािष�क ख�रद योजना / गु� योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ ।साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८ ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद
गदा� वािष�क ख�रद योजना बनाउनु पन� �यव�था छ । यस काया�लयले ख�रद गु�योजना तथा बािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाईएन । वािष�क ख�रद योजना/ गु� योजना बनाई ख�रद काय�लाई िमत�ययी,
पारदश�, �ित�पध�, व�तुिन�, �यव��थत र �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(ग) �थानीय त�यांक र अिभलेखः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था
छ ।गाउँपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको
संकलन, �शोधन, िब�लेषण र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । तुलनायो�य ,सा�दिभ�क, पया�� तथा यथाथ� त�यांक वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र
काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।
(घ) संघीय मािमला तथा �थानीय िबकास म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।
(ङ) अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
(च) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल , भरपाई
र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा
�सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।

(छ) िनमा�ण �यवसायी वा उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु� िमित, लागत, काय� स�प� गनु�पन� िमित, �याद थप भएकोमा �याद थप िमित, काय�स�पादन जमानतको अव�ध, काय�स�प� भएको िमित, नाप
गरेको िमित लगायत िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता रा�नुपन�मा सो अनुसार राखेको पाईएन ।
(ज) �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन ।
(झ) सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली,२०६५ को अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तयार गरेको पाईएन ।
(ञ) पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार
गरेको पाईएन।

(ट) �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन गनु�पन� आयोजनाको िब�लेषण गरी काया��वयन गनु�पन� स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
(ठ) अनुगमन �ितवेदन िबना रकम भु�ानी : �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १६(४ख) मा गाउँपा�लकाको उपा�य� वा नगरपा�लकाको उप�मुखले योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा
सुपरीवे�ण गरी सो को �ितवेदन बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� गो�वारा भौचरह�को फाँटवारीमा गाउँपा�लकाको उपा�य�ले अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी �ितवेदन पेश गरेको पाईएन । साथै पेश
भएका कितपय अनुगमन �ितवेदनह�मा योजनाको नाम, अनुगमन गरेको िमित, अनुगमनबाट दे�खएको ��थित उ�ेख गरेको पाईएन । कानून बमो�जम उपा�य�बाट योजना तथा काय��मको अनुगमन एव.

सुपरीवे�ण प�चात सोको �ितवेदन एवं �ािव�धक �ितवेदन तथा आव�यक िबलभरपाईका आधारमा मा� रकम भु�ानी गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५ स�प�� उपयोग र संर�ण 

�ज�सी �यव�थापन स�ब�धमा
(क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको
िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट ख�रद ग�रएका मालसामानको भु�ानी गदा� �फे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको गुण�तर परी�ण गरेको छैन । अतः ती सामानह�को गुण�तर
स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।
(ख) महालेखा िनय��क काया�लयबाट तयार ग�रएको साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली स�चालनको �योगकता� �यानुअलको बँुदा न�बर १.२ मा २०७७ असार ३१ स�मको अथा�त आ�थ�क बष� २०७६।
७७ स�मको बाँक� स�प��ह� म�ये खच� भएर नजाने स�प�� खच� भएर नजाने �ज�सी खाता (म.ले.प.फा.नं.४०८) मा भएको िववरणबाट र खच� भएर जाने स�प�� खच� भएर जाने �ज�सी खाता
(म.ले.प.फा.नं.४०७ ) मा भएको िववरणबाट �िव� ख�डमा रहेको शु�वात मौ�दातमा �िव� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली सफटवेयरमा खच� भएर जाने तथा नजाने
�ज�सी स�प��को िववरण परी�ण गदा� काया�लयको सािवकमा रहेको �ज�सी खातामा मौ�दात रहेका बाँक� स�प��ह� �णालीमा �िव� गरेको पाईएन । आ�थ�क बष� २०७६।७७ स�मको बाँक� खच� भएर जाने
तथा नजाने स�प��ह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णालीमा �िव� गरी साव�जिनक स�प�� िहनािमना, हानीनो�सानी नह�ने गरी उिचत संर�णको �यव�था गनु�पद�छ ।साव�जिनक स�प�� �यव�थापन
�णाली (PAMS) लागू भए प�चात ख�रद ग�रएका स�पूण� मालसामानह� उ� �णालीमा आ�दानी बाँधी खच� गनु�पन�मा स�पूण� मालसामानह� PAMS �णालीमा आ�दानी बाँधी खच� गरेको पाईएन ।

(ग) �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
(घ) पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरी वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको एक�कृत अिभलेख दे�खने गरी ख�ने एवं खच� ह�ने सामानको मूल
�ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
(ङ) इ�धन खच� ले�दा लगबुक राखेर मा� खच� ले�नुपन�मा लगबुक संल� नगरी खच� लेखेको पाईयो । लगबुक �यव��थत गरेर मा� ई�धन खच� लेखी खच�मा िमत�यियता कायम गन�तफ�  काया�लयले �यान
िदनुपद�छ ।

६ िश�ा 
गाउपा�लकाले सामुदाियक िव�ालयको अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन भने ��येक िव�ालयका िश�क र कम�चारीको अिभलेख तयार गरेको छैन।िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको
�ितवेदन संल� छैन भने तलवी �ितवेदनसमेत पास नगरी तलव िनकासा गरेको छ।अिभलेख तयार नगरेकोले िनकासा िभडान गन� आधार रहेन।

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

७.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा
राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । गाउपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत केित दरब�दी
�वीकृत रहेकोतथा हाल केकित पदपूत� भएको िववरण पेश ह�न सकेन।

�म भौचर
न�बर
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७.२ तलबी �ितबेदन: िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा तलबी �ितबेदन पारीत गराएर मा� तलब खच� ले�नु पन� उ�ेख छ | नगरपा�लकाले यो बष� �थािनयतफ� को र �वा��यतफ� को तलबी �ितबेदन
पा�रत नगराई गाउपा�लका चालु र संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत चालुको तफ� कावाट तलव खच� लेखेको पाइयो । गाउपा�लका चालुतफ� को �थायी कम�चारी वाहेक अ�य पा�लका चालु तथा सशत�तफ� को
कम�चारीको तलबी �ितबेदन पारीत नगरी खच� लेखेकोले तलब तथा �ेड स�ब�धमा एिकन ह�ने आधार रहेन । तलबी �ितबेदन पारीत नगरी खच� ले�दा पाउने भ�दा बढी तलब भ�ा �ेड भु�ानी ह�न् स�ने
भएकोले तलबी �ितबेदन पा�रत गराएर तलब भ�ा खच� गनु�पन� दे�ख�छ |

७.३ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीयतहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको
कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले उ�े�खत �कृया पुरानगरी िविभ� पदमा कम�चारीह�
करारमा रा�खखच� लेखेको छ ।

८ कानुन िनमा�ण तथा �याियक सिमित

८.१ कानून र स�ालन ��थितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीयतहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीयतह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस
गाउपा�लकाले हालस�म कुनै ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध वनाएको िववरण पेश भएन।

८.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृतीका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । तर गाउपा�लकाले �याियक सिमितमा यसवष� केकित उजुरी वा मु�ा परेको र केकित फ�य�ट वा कारबाही िकनारा लागेको एवम टु�ो
ला� बाँक� मु�ाको स�व�धमा अिभलेख माग गदा� पेश ह�न सकेन। गाउपा�लकाले �याियक स�पादनको अिभलेख नरा�नु उपय�ु होइन। �याय स�पादनको अिभलेखराखी ऐनले तोकेको�यादिभ� फ�य�ट गनु�
पद�छ ।

९ पदा�धकारी सेवा सुिवधा 
मधेश �देश सरकारले जारी गरेको �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनको अनुसुिचमा पदा�धकारीलाई िविभ� सुिवधा �दान गन� सिकने �यव�था छ। गाउपा�लकाले ३४
जना पदा�धकारीलाई मा�सक सेवासुिवधावापतको आव २०७६।०७७ को काित�कदे�ख असाढस�मको � ४२७२००० एवम आव ०७७।०७८ को �ावणदे�ख पुषस�मको � ३०३८००० गरी सेवासुिवधावापत
१५ मिहनाको ज�मा � ७३१०००० भु�ानी गरेको छ। पदा�धकारीलाई यातायत सुिवधा वापत मा�सक सुिवधा �दान गरेकोमा सवारीसाधन उपयोगको अिभलेख मागगदा� पेश नभएकोले पदा�धकारीले
सवारीसाधन �योग नगरेको �माण पेशह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

२०८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० १२ २०७८-३-२० संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 

भौितक पूवा�धार िनमा�ण: �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म काया��वयन पु��तका, आ व ०७७।७८ को
ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा ��येक �थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, २०६० अनुसार गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह
अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ� पु��तकामा िव�ालय भौितक
िनमा�ण काय��म स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनका आधारमा पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ३०% रकम अनुदान िदने, Structural

Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ५०% रकम अनुदान िदने र काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताका
�पमा कुल अनुदान रकमको २०%रकम अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले गो.भौ.नं.१२, िमित २०७८।३।२० बाट िन�न िव�ालयलाई �.१८,००,०००। एकमु� अनुदान उपल�ध गराएकोमा नापी िकताब
तथा काय�स�प� �ितवेदन भौचरसाथ संल� गरेको छैन । तसथ� अनुदान रकमको समुिचत �योगको सुिन��चतताको लािग भौितक �गित भएको �माण तथा नाप जाँच गरी काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम काय��म िनकासा रकम

�ी इ�लािमयाँ रा.�ा.िव., खानटोल, राजगढ २ कोठे भवन िनमा�ण काय��म (फिन�चरसिहत ) १८०००००

१,८००,०००

११ कोिभड खच� 
गाउपा�लकाले कोिभडतफ�  भएका िविभ� खच�को स�व�धमा अिभलेख माग गदा� पेश नभएकोले कोिभडमा िशष�कगत खच�को स�व�धमा अल�गै िववरण तयार गन� सिकएन।

१२ पे�क�

१२.१ �याद ननाघेको पे�क�: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै
अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण
अनुसार �याद ननाघेको िन�न बमो�जम पे�क� िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपद�छ ।

गो. भौ. न. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम पे�क�को िववरण रकम

१९६ ०२/२८/२०७८ तुलसी भ� क��ट��सन �ा.�ल. गा पा भवन िनमा�ण १३०५८४००

१२.२ �याद नाघेको पे�क�: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) मा पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदनिभ� आफुले स�प� गरेको कामको
स�व�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई र कागजातसिहतको �ितवेदन स�व��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। �य�तै िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानुन वमो�जम िदएको
पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था
छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार �याद नाघेको िन�न बमो�जम पे�क� िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपन� �

गो. पे�क� �लएको पे�क� �लने �य�� फम� वा पे�क�को िववरण रकम

५,९०७,२८३.२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौ. न. िमित क�पनीको नाम

८ १०/०८/२०७७ स�री सामुदाियक िवकास
के�� नेपाल

�रटन� �वयंम सेवक प�रचालन २२२४९९.२६

९३ ०२/१८/२०७८ नेपाल �जनन् �याहार के�� �पा�तरण काय��मको सहजकता�को भ�ा ९१२००

९ ०९/२७/२०७७ छुतह� म�डल धानुक अ�य सेवा शु�क ८००००

१३ १०/०८/२०७७ �धरे�� कुमार यादव िडहवार वावा अ�जाम वडा नं ३ ३०००००

२१ ११/१७/२०७७ िद�लप कुमार साह घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� �सिवर स�ालन १०४१०००

५६ १२/०४/२०७७ रामिवलास यादाव िबमा तथा नवीकरण खच� ५०००००

८९ ०२/०८/२०७८ निवन कुमार यादव कृिष काय��म वडा �तरीय तरकारी िवउ िमिनिकट िवतरण ता�लम संचालन ५०००००

३७ ०२/१८/२०७८ मिह नारायण यादव नयाँ बह�उ�े�यीय नस�री �थापना २०००००

३९ ०२/२१/२०७८ निवन कुमार यादव पशुपं�ी आदीबाट ह�ने ई�फुए�जा बड� �लु AMR �सि�सक��सस ट�सो�ला�मो�सस आिद िविभ� स�वारोग स�ब��ध
रोकथाम तथा िनय��णका लािग सचेतना काय��म

२००००

४० ०२/२१/२०७८ हेम नारायण म�डल कृिष तथा पशुप�छी स�व��ध त�यांक अ�याव�धक काय��म १०००००

४१ ०२/२१/२०७८ वावु साहेव साह Artificial Insemination स�ब�धी काय��म १०००००

९८ ०२/२१/२०७८ निवन कुमार यादव पशु शाखा ३०००००

९९ ०२/२१/२०७८ सुरेश चाैधरी पशु शाखा ५०००००

१०० ०२/२१/२०७८ हेम नारायण म�डल पशु शाखा ३५००००

१०१ ०२/२१/२०७८ वावु साहेव साह पशु शाखा ९५००००

६२ ०३/०९/२०७८ जय�काश म�डल �यि�गत घटना दता�का दता� िकताब िडजीटा◌�इजेशनका लािग परामश� सेवा ९००००

१७५ ०३/२९/२०७८ च�� िकशोर यादव ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण काय��म �मण तथा अनुगमन ९४०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७५ ०३/२९/२०७८ च�� िकशोर यादव ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण काय��म िविवध (गणक/सुपरीवे�क यातायात खच� र िविवध) १५६०००

१७५ ०३/२९/२०७८ च�� िकशोर यादव ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण काय��म पा�र�िमक (गणक/सुपरीवे�क/गुनासो सुनुवाई अ�धकारी/अित�र� काय�
�ो�साहन भ�ा))

३०७५८४

१७५ ०३/२९/२०७८ च�� िकशोर यादव ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण काय��म महशुल (गणक/सुपरीवे�क इ�टरनेट खच�) ५०००

ज�मा ५९०७२८३

१३ ख�रद एवं भु�ानी स�ब�धमा ।

१३.१ अ�य िनकायको खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत गाउँपा�लका (पँु�जगत) तफ� िन�न अनुसार �.१९,३३,४१३। भु�ानी गरेको रकम िनयिमत दे�खएन । यसरी खच� गदा�
पा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� र काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा असर पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं., िमित िनकायको नाम आपूत�कको नाम खच�को िववरण भु�ानी रकम

१९०-०७८।२।२५ सश� �हरी �या�प उपभो�ा सिमित माटो पुन� काय� ४८१२३१

२५६-०७८।३।२४ सश� �हरी चेक पो� गृगेश क��ट�शन खानेपानीका लािग टयबु वेल जडान ४८६९०३

२५८-०७८।३।२४ सश� �हरी बल नेपाल बनौिनया �सिट िभलेज िब�डस� �ा.�ल. बोड�र आउट पो� िनमा�ण ९६५२७९

ज�मा १९३३४१३

१३.२ १४ २०७७-१०-१३ बढी भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३(१ख) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले कुनै िबल बीजकको भु�ानी गदा� तोिकएको दरमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
आ.व.०७६।७७ को �वीकृत दर िब�लेषण अनुसार १ः२ः४ िप�ससी फर आर�ससी काय�का लािग �ित घनिमटर दर �.१३,४४५।२० रहेकोमा गो�वारा भौचर न�बर १४, िमित २०७७।१०।१३ बाट भगवती
म��दर अगािड ढलान काय� उपभो�ा सिमितलाई गत बष�को भु�ानी िदँदा २६.६६ घनिमटर काय� भएकोमा �ित घनिमटर �.१५,४८१।२९ का दरले भु�ानी भएको छ । २६.६६ घनिमटर उ� काय� भएकोमा
�वीकृत दर भ�दा �ित घनिमटर �.२०३६।०९ का दरले बढी भु�ानी भएको �.५४,२८२। स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

५४,२८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.३ २६९ २०७८-३-२५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । भौचर न�बर
२६९-०७८।३।२५ बाट आ.व.०७६।७७ को मसल�द खच� बापत �ी िदप ट� ेडस� ए�ड स�लायस�बाट �ला��टक बा��टन ३०० थान, �ला��टक बाटा २३२ थान,टुल २१० थान लगायत ११ आईटम ख�रद गरी
�.४,९७,४२६। बजेट खच� ले�खएकोमा खच� भएर जाने �ज�सी खाताको परी�ण गदा� �ज�सी खातामा मौ�दात बाँक� नै रहेको तथा आ.व.०७७।७८ को �ज�सी खातामा मौ�दात सारेको पाईएन । साथै
स�ब��धत लाभ�ाहीलाई िवतरण गरेको भरपाई समेत संल� रहेको छैन । गत आ.व.मा मौ�दात बाँक� रहेको �ज�सी मालसामान मौ�दात अ.�या.गरी खच�को �माण पेश गनु�पन� �.

४९७,४२६

१३.४ राजगढ गाउँपा�लकाको गाउँसभाको िनण�य अनुसार आ.व.२०७६।७७ मा उपभो�ा सिमितबाट भएको माटो �ाभेलको काय�मा २० �ितशत र अ�य काय�मा १० �ितशत जनसहभािगता बापतको योगदानको
अंश क�ी गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै आ.व.०७७।७८ मा सबै योजनामा जनसहभािगता बापत उपभो�ाबाट १० �ितशत योगदान गनु�पन� �यव�था छ । भौचर न�बर १८०, २०७८।२।४ बाट आ.व.०७६।७७
मा िब.चौ.दे�ख ट� ा�सफम�रस�म माटो �ाभेल काय�को काय�स�प� �ितवेदन अनुसार �.१६,९०,७३१। को काय� भएकोमा उपभो�ा सिमितलाई २० �ितशतले �.३,३८,१४६। क�ी गनु�पन�मा �.२,९०,७३१।
मा� क�ी गरकोले घटी क�ी गरेको �.४७,४१५। स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

४७,४१५

१३.५ १२ २०७८-३-२० �ज�सी खातामा आ�दानी नबाँधेको -ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आफनो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले
ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी
लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट रा�पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त िश�ामा निवन �िव�ध �व��धन काय��मका लािग िन�न बमो�जमको रकम
अनुदान िनकासा गरेकोमा उ� रकमबाट ख�रद ग�रएका मालसामानह� स�ब��धत िव�ालयको �ज�सी खातामा दा�खला गरेको �माण पेश नभएको �.

ब.उ.िश.नं. िव�ालयको नाम ज�मा रकम

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म �ी जनता रा.�ा.िव., जमुवा, राजगढ ६५००००

�ी शारदा रा.�ा.िव,फक�रा, राजगढ ६५००००

ज�मा १३,००,०००

१,३००,०००

१३.६ ९९ २०७७-१०-२३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । भौचर न�बर
९९, िमित २०७७।१०।२३ बाट माँ डा�ने�वरी स�लायस�बाट वडा नं.६ मा १० वाटको ८६ थान सोलार होम �स�टम ख�रद तथा जडान बापत �.४,८०,९१२। बजेट खच� ले�खएकोमा उ� ख�रद ग�रएका
सोलार होम �स�टम �योग ग�रएको �थान, वा िवतरण ग�रएका लाभ�ाही एवं लाभ�ाही छनौटको आधार लेखापरी�णमा पेश नभएको �.

४८०,९१२

१३.७ ५३ २०७७-१०-१८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकताबमा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। भौचर न�बर ५३, िमित २०७७।१०।१८ बाट आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ मा िविभ� सडक मम�त काय�का लािग �यू यिुनक
िनमा�ण सेवालाई �.४,८१,३४४। बजेट खच� ले�खएकोमा वडा नं.१ को कुन �थानदे�ख कुन �थानस�म सडक मम�त काय� भएको हो सो को िववरण नापी िकताबमा उ�ेख नभएको �.

४८१,३४४

�म भौचर
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१४ ट� ा�सफम�र तथा िबजुली पोल तार जडान काय�

१४.१ िविभ� काया�लयले ट� ा�सफम�र तथा िबजुली जडान काय�का लािग गत बष�को भु�ानी बाँक� समेत गरी िविभ� उपभो�ा सिमितलाई � ८०,५०,४०५। र िनमा�ण �यवसायीलाई �.४४,०८,९५१। समेत गरी यस बष�
�.१,२४,५९,३५६। गाउँपा�लका (पँु�जगत ) बाट बजेट खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन् ◌ः

भौचर न�बर, िमित �थान बजेट खच� कैिफयत

५-०७७।१०।१३ ठाकुर टोलमा ट� ा�सफम�र तथा पोल तार जडान उ.स. ६६६७०३ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

८-०७७।१०।१३ वडा नं.३ मा ट� ा�सफम�र जडान उ.स. ९६६७८७ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

१३-०७७।१०।१३ िव�ुत पोल तार ख�रद तथा जडान उ.स. ९६६६०४ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

३९-०७७।१०।१५ वडा नं.४ मा मा ट� ा�सफम�र जडान उ.स. ६७५९३२

९६-०७७।१०।२३ वडा िभ� िबजुली पोल तार जडान उ.स. ५८१५३४

१०४-०७७।१०।२५ िबजुली पोल तार जडान उ.स. ६७५४८३

१४५-०७७।११।१३ वडा नं.४ बे�हीमा िविभ� पोल तार जडान उ.स. ५७५९०३ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

१४९-०७७।११।२० वडा नं.४ धाती टोलमा िविभ� पोल तार जडान उ.स. ९५२५८ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

२०८-०७८।३।११ वडा नं.३ नघ� पछवारी टोलको पोलतार जडान उ.स. ४८३८१४ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

२६०-०७८।३।२४ वडा नं.४ बे�हीमा िविभ� पोल तार जडान उ.स. ५७९७१२

२८६-०७८।३।२९ वडा नं.४ िपपरामा वो�रड तथा तार पोल काय� उ.स. ५७०८५८

३११-०७८।३।३० वडा नं.३ को पूवा�इ टोल नघ�का िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान उ.स. ९६९४३२

३१३-०७८।३।३० वडा नं.४ को �सयाराम ज�गामा पोल तार जडान उ.स. २४२३८५

ज�मा ८०५०४०५

२६-०७७।१०।१४ स�जव िनमा�ण सेवालाई िप�ामा कृिष काय�को लािग पोल तार ख�रद तथा जडान ४८२४४१ आ.व.०७६।७७ को भु�ानी

२७-०७७।१०।१४ अिभषेक िनमा�ण सेवालाई वडा नं.४ जमुवा टोलमा पोल तार ख�रद तथा जडान ४८१२०७

�म भौचर
न�बर
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२८-०७७।१०।१४ अिभषेक िनमा�ण सेवालाई वडा नं.४ छतापुर टोलमा पोल तार ख�रद तथा जडान २८८६५७

५०-०७७।१०।१८ स�म राज क��ट��शनलाई वडा नं.४ चपेनाको पूव{ प��चम खेतह�मा पोल तार तथा वो�र� जडान ३८२८५५

५१-०७७।१०।१८ बाबु अमन िनमा�ण सेवालाई वडा नं.४ जमुवा टोलको िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान ४७७२३२

५२-०७७।१०।१८ माँ च�डी िनमा�ण सेवालाई वडा नं.४ अ��तगत वडा अ�य�बाट आव�यक िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान ४७७२३२

७५-०७७।१०।२० स�जु बाबा क��ट��शनलाई ट� ा�सफम�र जडानको लािग पोल तार ख�रद २८८२१७

२७१-०७८।३।२७ महाल�मी िनमा�ण सेवालाई वडा नं.५ को िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान ४८५८६८

२९९-०७८।३।२९ आरोही क��ट��शनलाई चपेनाको चौतारीमा पोल तार जडान १७१९७९

३००-०७८।३।२९ वाइ.�ज. इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड क��ट��शन �ा.�ल.लाई वडा नं.४ को जमुवा टोलमा िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान ४८५७५४

३०३-०७८।३।२९ गामी िनमा�ण सेवालाई वडा नं.४ को िविभ� ठाउँमा पोल तार जडान ३८७५०९

ज�मा ४४०८९५१

कुल ज�मा १२४५९३५६

१४.२ (क) जिटल �कृितको काय� उपभो�ाबाट गराएको : साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�ब�धी सेवा �ा� गदा� िमत�यियता,
गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उदे�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई तोिकए
बमो�जमको काय�िव�ध पूरा गरी �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकनेछ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमितबाट हेभी मेिशन �योग ह�ने र जिटल �कृितको
काय� गन� नह�ने , िनयम ९७(१३क) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल� गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाही समुदायसँग भएको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो
सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ ।काया�लयले ट� ा�सफर एवं पोल तार ख�रद तथा जडान ज�तो जिटल �कृितको काय� समावेश भएको िव�ुतीतरणको काय�
िविभ� उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराई � ८०,५०,४०५। भु�ानी गरेको छ । बोलप�का मा�यमबाट �ित�पधा��मक तवरबाट ख�रद गन� सिकनेमा बोलप� नगरी कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गराएको छ ।
जिटल �कृितको काय� उपभो�ाबाट गराउने काय� िनय��ण गरी िनयमावलीको �यव�था अनुसार �ित�पधा� गराएर मा� गनु�पन� दे�ख�छ।

�म भौचर
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१४.३ (ख) यस बष� र गत आ�थ�क बष� २०७६। ७७ को भु�ानी िदन बाँक� समेत गरी िविभ� वडाह�मा िव�ुतीकरणको काय� भएकोमा उ� वडाको कुन �थान दे�ख कुन �थानस�म काय� भएको हो भ�े कुरा नापी
िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छैन । ज�तै वडा नं.४ ��थत जमुवा टोलमा िव�ुतीकरण काय�का लािग भौचर न�बर २७ बाट अिभषेक िनमा�ण सेवालाई �.४,८१,२०७। , भौचर न�बर ५१
बाट बाबु अमन िनमा�ण सेवालाई �.४,७७,२३२।, भौचर न�बर ३०० बाट वाइ�ज इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड क��ट��शन �ा.�ल.लाई �.४,८५,७५४। र अ�य भौचरह�बाट समेत वडा नं.४ को �थान
नखुलाई रकम भु�ानी भएको छ ।जसले गदा� उ� भु�ानी दोहोरो भए नभएको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । लागत अनुमान, नापी िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदनमा काय� भएको �थान �प�सँग उ�ेख
गरेर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।

१४.४
ग) लागत अनुमान स�ब�धमा ◌ः काया�लयले ट� ा�सफम�र, िप.एस.सी.पोल तथा अ�य िविभ� िव�ुतीय सामा�ीह� बापतको रकम भु�ानी गरेकोमा लागत अनुमान तथा दर िब�लेषणमा �ज�ा दररेटमा कितपय
सामा�ीको रकम उ�ेख नभएको जनाई फया�ट� ी रेटलाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गरी सोही बमो�जम भु�ानी गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा उ�े�खत �ावधान बमो�जम लागत अनुमान
तयार नगरेकाले लागत अनुमान यथाथ�परक र िव�वसनीय रहेको छ भ� स�ने ��थित दे�खएन । िनयमावलीमा उ�े�खत �ावधान बमो�जम लागत अनुमान तयार गरी ख�रद काय�लाई �ित�पध� र िमत�ययी
बनाउन काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

१४.५
घ) साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को ८५
मा ५ लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� मौजुदा सूचीमा रहेका क�तीमा ३ वटा िनमा�ण �यवसायीबाट दरभाउप� माग गरी, िनयम ८४(१) मा २० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण
काय� �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी तथा िनयम ३१(१) मा २० लाख �पैयाँभ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यस बष�
�.१,२४,५९,३५६। बजेट खच� लेखेकोमा ख�रद योजना तयार नगरी टु�ा टु�ा गरी उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीबाट सोझै ख�रद गरेको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन एवं िनयमावलीमा उ�े�खत
�यव�था बमो�जम ख�रद काय� गरी साव�जिनक ख�रदलाई �ित�पध�, िमत�ययी , �व�छ बनाउने तफ�  काया�लयको ग��भर �पले �यान जानुपद�छ ।

१५ नम�सको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत नम�स र �ज�ा दररेटका आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनमा�ण काय�को आफनो
छु�ै नम�स नभएको अव�थामा काया�लयले गन� िनमा�ण �कृितसँग िम�ने तथा िमत�यययी ह�ने नेपाल सरकारबाट �वीकृत नम�सको �योग गनु�पन�मा गत आ.व.०७६।७७ को भु�ानी िदन बाँक� उपभो�ा सिमितको
काय� Supplying & laying of gravel for base coarse of loose thickness तफ�  यस बष� भु�ानी गदा� यस बष� आ.व.०७७।७८ को दररेटभ�दा पिन िन�न बमो�जम बढी दरमा भु�ानी गरेको छ । �य�तै
काया�लयले उपभो�ा सिमित�ारा भएको E/W in filling ordinary soil along Roadway trasported by tractor and hand compaction काय�मा सडक िवभागको नम�स अनुसार �ज�ाको िनमा�ण
सामा�ीको दररेट रा�दा �ित घनिमटर �.४०। दरले बढी भु�ानी गरेको छ । �वीकृत �ज�ा दररेट अनुसार अद� �िमक तथा िनमा�ण सामा�ीको दर यथावत रहेको अव�थामा यस बष� भ�दा अिघ�ो बष�मा बढी
दर ह�ने गरी दर िब�लेषण तयार गरेको पाईयो । फरक दररेट �योग गरी भु�ानी गदा� देहायका योजनामा थप �ययभार पारेको �.

गो.भौ.नं.,िमित उपभो�ा सिमितको नाम Construction of roadway in embankments and
miscellneous Backfilling areas approved materials
obtained from transporting Soil by tracors.

Supplying & laying of natural pit Gravel
for preparation of Sub-base course of 15
cm loose thickness.

बढी �ययभार
रकम

१,६८३,३५०
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४-०७७।९।
२७

आ.व.०७६।७७ को नहर दे�ख कसहा नदी
माटो �ाभेल उ.स.,मलेकपुर

२१२२.२८ ४४२.५ ४० ३३७.८६ २९६५.३२ १२० १२५४३४

१०-०७७।
१०।१३

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.४ मा माटो �ाभेल र
�मु पाइप जडान उ.स.

३६०.७२ ४४२.५ ४० ३४५ २९६५.३२ १२० ५५८२९

१२-०७७।
१०।१३

आ.व.०७६।७७ को पाँचु पोखरी दे�ख इसोलाल
यादव खेत स�म सडक िनमा�ण उ.स.

१२६३.७५ ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ५०५५०

२१-०७७।
१०।१३

आ.व.०७६।७७ को घुरन रामको घरदे�ख
धौनक� नहरस�मको बाटोमा माटो पुन� उ.स.

७६० ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ३०४००

३२-०७७।
१०।१५

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.६ को िडहबार
थानदे�ख मेनरोड स�म माटो �ाभेल उ.स.

३७७.४ ४४२.५ ४० ८८.८ २९६५.३२ १२० २५७५२

३३-०७७।
१०।१५

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.६ को कुजीलाल
शमा�को घरदे�ख नदीस�म माटो �ाभेल उ.स.

१००१ ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ४००४०

३४-०७७।
१०।१५

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.६ को िदपेन यादब
घरदे�ख धतास�म माटो �ाभेल उ.स.

१२६१.५ ४४२.५ ४० १९२ २९६५.३२ १२० ७३५००

३५-०७७।
१०।१५

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.६ को ह�रहर
घरदे�ख पत�स�म माटो �ाभेल उ.स.

४०० ४४२.५ ४० १६६.६९ ३०७१.६ १२० ३६००३

५६-०७७।
१०।१९

वडा नं.४ छातापुरको थानाहा पोखरी दे�ख
उ�र ढलान स�म माटो �ाभेल उ.स.

११३७.३७ ४४२.५ ४० २५८.३८ ३००७.८३ १२० ७६५००

५७-०७७।
१०।१९

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ को नहरदे�ख
बैसारस�म माटो �ाभेल उ.स.

८०९ ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ३२३६०

६७-०७७।
१०।१९

वडा नं.६ का िविभ� सडकमा माटो �ाभेल तथा
मम�त स�भार उ.स.

७०८ ४४२.५ ४० ५२.५ ३०७१.६ १२० ३४६१४
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७९-०७७।
१०।२०

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.२ मा सडकमा माटो
�ाभेल उ.स.

४३२ ४४२.५ ४० ११३.७५ ३००७.८३ १२० ३०९३०

८०-०७७।
१०।२०

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.२ मा मुिनलालको
घरदे�ख पुलिकत यादवको घरस�मा माटो
�ाभेल उ.स.

६०४.८ ४४२.५ ४० १६८ ३०७१.६ १२० ४४३५२

८४-०७७।
१०।२०

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.३ िविभ� ठाउँमा
सडक मम�त स�भार उ.स.

१५५.७ ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ६२२८

८५-०७७।
१०।२०

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.५ मा हरेरामको
फुलवारीदे�ख नहरस�मको बाटोमा माटो पुन�
उ.स.

९४४ ४४२.५ ४० ० २९६५.३२ १२० ३७७६०

९३-०७७।
१०।२१

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.३ मा पूवा�री टोलको
�सताराम यादवको खेतदे�ख झौहरा चोकस�म
माटो �ाभेल उ.स.

३९०.५ ४४२.५ ४० २६१.६२ ३०२९.०८ १२० ४७०१४

१०७-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.४मा छतापुर िनमा�ण
उ.स.

११२६.५८ ४४२.५ ४० २०२.२६ ३००७.८३ १२० ६९३३४

१०८-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ मा पुलदे�ख
जह�री घरस�म माटो भन� उ.स.

५६१ ४४२.५ ४० १९३.६४ ३०५०.३४ १२० ४५६७७

१०९-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ मा सिदक
घरदे�ख ढलानस�मा माटो �ाभेल उ.स.

८६१.५२ ४४२.५ ४० २७१.७९ ३०५०.३४ १२० ६७०७६

११३-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.५ मा इनारदे�ख
गुलाबी दासको मोडस�मको बाटोमा माटो �ाभेल
उ.स.

९१३ ४४२.५ ४० ० ०. १२० ३६५२०

११४-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.३ मा पछवारी टोल
नघ� माटो �ाभेल उ.स.

० ४४२.५ ४० ११९.९ ३०२९ १२० १४३८८
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११९-०७७।
१०।२८

आ.व.०७६।७७ मा राम �सादको घरदे�ख
बनैिनया श�भुनाथ सडकस�म अधुरो ढलान
काय� उ.स.

१०८.४७ ४४२.५ ४० ५७.८५ ३०७१.६ १२० ११२८१

१२५-०७७।
१०।२९

आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.६ मा वरयाही
बोड�रदे�ख रादेव घरस�म माटो �ाभेल उ.स.

५६१ ४४२.५ ४० १०२ ३०७१.६ १२० ३४६८०

१२६-०७७।
१०।२९

वडा नं.६ मा नहरदे�ख जगाई टोलमा अधुरो
सडकमा माटो �ाभेल उ.स.

४४६.५ ४४२.५ ४० ८४.६ ३०७१.६ १२० २८०१२

१२९-०७७।
१०।३०

बनौिनयाँ मा.िव.िफ�ड िनमा�ण ३९०० ४४२.५ ४० ० ० १२० १५६०००

१३१-०७७।
१०।३०

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.४ मा रामिकसुनको
घर दे�ख धिनलाल खंगको घरस�म माटो �ाभेल

४०७.८७ ४४२.५ ४० ९० ३००७.८३ १२० २७११५

१६१-०७७।
१२।७

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.२ मा बनैिनयाँको
मुल सडकदे�ख बलराम यादवको घर ह� ँदै
म��जद स�म माटो �ाभेल उ.स.

१५२४ ४४२.५ ४० ३४३.३५ ३०७१.६ १२० १०२१६२

१६३-०७७।
१२।७

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.२ माटो �ाभेल
उ.स.

१७.८१ ४४२.५ ४० १३९ ३०७१.६ १२० १७३९२

१८०-०७८।
२।४

आ.व.०७६।७७ को वडा नं.२ मा िब.चौ.दे�ख
टा�सफरमरस�म माटो �ाभेल उ.स.

६४९.५६ ४४२.५ ४० ३२९.९ ३०७१.६ १२० ६५५७०

१८९-०७८।
२।२५

गा.पा.को िविभ� वडाह�मा मुल सडक दे�ख
शाखा ग�ीह�मा �ाभेल इटा�ारा मम�त स�भार
उ.स.

६१६.३५ ४४२.५ ४० ० ० १२० २४६५४

१९०-०७८।
२।२५

सश� �या�पमा माटो पुन� काय� उ.स. १२०८.३७ ४४२.५ ४० ० ० १२० ४८३३५

१९७-०७८। वडा नं.६ मा बदा�ही रामह�को घर दे�ख ० ० ४० ९९.२ २७१३.६९ १२० ११९०४
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३।२ बरगाछीस�म �ाभेल उ.स.

२८३-०७८।
३।२९

वडा नं.१ मा ते�लया पोखरी दे�ख च��ावती
पोखरीस�म माटो �ाभेल उ.स.

३६४.७७ ४४२.५ ४० २२२.५६ २८९५.०९ १२० ४१२९८

२८४-०७८।
३।२९

वडा नं.२ मा िविभ� सडक मम�त काय� उ.स. २७१.८१ ४४२.५ ४० ३३०.६९ २८९५.०९ १२० ५०५५५

३१२-०७८।
३।३०

वडा नं.४ मा बे�ही चपेना मा.िव.धाित टोलमा
�ाभेल उ.स.

५८२.३६ ४४२.५ ४० २६५.२ २८७३.७५ १२० ५५११८

३२९-०७८।
३।३०

वडा नं.४ मा �ाभेल उ.स. ३१४.९६ ४४२.५ ४० १३६.७८ २८७३.७५ १२० २९०१२

ज�मा १६८३३५०

१६ उपभो�ा सिमितबाट भएको काय� स�ब�धमा 
(क) साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�ब�धी सेवा �ा� गदा� िमत�यियता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा
प�रयोजनाको मु�य उदे�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई तोिकए बमो�जमको काय�िव�ध पूरा गरी �य�तो काय� गराउन वा
सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । यस पा�लकाले ऐनमा उ�ेख भए बमो�जम उपरो� प�ह�को िब�लेषण नगरी उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएको छ । सडकको टयाक खो�ने, सडकमा माटो तथा �ाभेलको काय�,
सडक आर�ससी िप�ससी ढलान, भवन िनमा�ण ,ट� ा�सफरमर ख�रद तथा जडान, �ुबवेल जडान ज�ता काय�ह� कितपय उपभो�ा सिमितबाट तथा कितपय िनमा�ण �यवसायीह�बाट भएको छ । ऐनमा
उि��खत �ावधान बमो�जमका काय�ह� मा� उपभो�ा सिमितबाट गराउनुपद�छ ।
(ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ (१२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�तस�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह�को रेखदेख, मम�तस�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको
�वािम�व उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
(ग) साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(७) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र आफूले गरेका काम
कारवाहीको स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तोकेको �ि�या बमो�जम तोकेको अव�धिभ� सामा�जक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ । स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त
र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशमा
पालना भएको पाईएन।
(घ) उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु� िमित, लागत, काय� स�प� गनु�पन� िमित, �याद थप भएकोमा �याद थप िमित, काय�स�पादन जमानतको अव�ध, काय�स�प� भएको िमित, नाप गरेको िमित लगायत
िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता रा�नुपन�मा सो अनुसार राखेको पाईएन ।
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१७ �वीच ब�ब तार जडान खच�

१७.१ �वीच ब�ब तार जडान काय�
काया�लयले गाउँपा�लकाको सबै वडाह�को पोल , मठम��दरह�मा �वीच, ब�ब, तार जडान काय�का लािग भौचर न�बर १३७, िमित २०७७।११।३ बाट उपभो�ा सिमितलाई गत आ�थ�क बष� २०७६।७७ को
भु�ानी िदन बाँक� उ�ेख गरी �.२८,७०,५२९। बजेट खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन्
क) लागत अनुमान : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढ रकमको मालसामान ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� अिघ�ा वष�ह�मा ख�रद गदा� लागेको
मू�य, �थानीय बजारको �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� र उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ३ वटा फम�बाट कोटेशन �लई सोही आधारमा मा� �.३२,३२,४२१।(मु.अ.कर समेत) लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितबाट ख�रद काय� गरेको छ । १५ वाटको एल
इ.िड ब�बको लागत अनुमान �.५३५।८० उ�ेख गरेकोमा लागत अनुमानको आधार उ�ेख गरेको छैन । िनयममा भएको �यव�था अनुसार लागत अनुमान तयार गरी ख�रद �यव�था िमत�ययी एवं �भावकारी
तवरले गनु�पद�छ ।
ख) उपभो�ा सिमितबाट काय� : साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । �य�तै साव�जिनक
ख�रद िनयमावली,२०६४ को ८५ मा ५ लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको मालसामान मौजुदा सूचीमा रहेका क�तीमा ३ वटा आपूत�कबाट दरभाउप� माग गरी, िनयम ८४(१) मा २० लाख �पैयाँस�म
लागत अनुमान भएको मालसामान �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी तथा िनयम ३१(१) मा २० लाख �पैयाँभ�दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ
। काया�लयले �ित�पधा� नगराई उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएको छ । जसले गदा� ख�रद काय�मा �ित�पधा� भएको दे�खएन । �य�तै ख�रद ग�रएका मालसामानह� वारे�टी अव�ध अगािड िबि�एमा वा मम�त
गनु�पदा� उपभो�ा सिमितबाट जमानत न�लएको र मम�त काय� अव�ध उ�ेख नगरी स�झौता भएकाले िब�� पिछको सेवा, मम�त स�भार ज�ता काय�का लािग उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाएको दे�खएन ।
ग) उ� काय�का लािग इले��ट� �सयन खच� बापत ६०० मेन डेज उ�ेख गरी �.८००। का दरले �.४,८०,०००। भु�ानी ग�रएको छ । ६०० काय� िदन लागेको खु�ने आधार �माण संल� गरेको छैन ।

१७.२ घ) िपएससी पोल जडान �थान उ�ेख नगरेको : उ� काय�का लािग ८ िमटर िपएससी पोल ७१ थानको �.८४००। का दरले �.५,९६,४००। खच� ले�खएको छ । अ�य भौचर ह�बाट समेत िपएससी पोल
ख�रद तथा जडान बापत िविभ� उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीह�लाई रकम भु�ानी ग�रएको छ । ख�रद ग�रएका पोलह� कुन कुन �थानमा जडान ग�रएका ह�न भ�े िववरण नापी िकताबमा उ�ेख
नगरेकोले सोको �माण पेश नभएको �. 

५९६,४००

१७.३ ङ ) एल ई िड ब�ब : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी
नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गाउँपा�लकाको सबै वडाह�को पोल , मठम��दरह�मा ब�ब जडान काय�का लािग उपभो�ा
सिमितलाई १५ वाटको एल ई िड ब�ब ( �सजी । वेगा ) २४०० थानको मू.अ.कर समेत �. ६०५।४५ का दरले �.१४,५३,०९०। मा जनसहभािगता बापतको योगदान रकम १० �ितशतले क�ा गरी भु�ानी
गरेको छ । नापी िकताब तथा अ�य संल� कागजातह�मा उ� एल ई िड ब�ब गाउँपा�लकाको कुन कुन वडाको कुन कुन �थान, मठ म��दरमा जडान गरेको हो सो को �माण संल� नभएको �

१,४५३,०९०
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१७.४ च) गा.पा.उपा�य�को अनुगमन �ितवेदन िबना रकम भु�ानी : �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १६(४ख) मा गाउँपा�लकाको उपा�य� वा नगरपा�लकाको उप�मुखले योजना तथा काय��मको
अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी सो को �ितवेदन बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाको उपा�य�ले अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी �ितवेदन पेश गरेको पाईएन । कानून बमो�जम उपा�य�बाट योजना
तथा काय��मको अनुगमन एवं सुपरीवे�ण प�चात सोको �ितवेदन एवं �ािव�धक �ितवेदन तथा आव�यक िबलभरपाईका आधारमा मा� रकम भु�ानी गनु�पद�छ ।

१८ गैरसरकारी सं�थाबाट ख�रद

१८.१ गैरसरकारी सं�थाबाट काय�
काया�लयले यस बष� गाउँपा�लका (पँु�जगत ) बजेट उपिशष�कतफ�  िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट िविभ� गैरसरकारी सं�थाह� माफ� त काय� गराई �.७१,०५,०००। बजेट खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार रहेका छन्

भौ.नं., िमित गैरसरकारी सं�थाको नाम खच�को िववरण बजेट खच�

१००-०७७।१०।२५ सहयोगी यवुा समाज वडा नं.१ झुटक�मा आ.व.०७६।७७ मा संचा�लत बाल�म िव��को जनचेतना काय��म ४६५०००

१०१-०७७।१०।२५ च�� यवुा �लब वडा नं.१ मा आ.व.०७६।७७ मा संचा�लत �यिुटिशयन ता�लम काय��म ४७००००

१३६-०७७।११।३ सहयोगी यवुा समाज आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ मा �वा��य िशिवर काय��म ४७००००

१३८-०७७।११।३ सहयोगी यवुा समाज आ.व.०७६।७७ मा ल�िगक िहंसा स�ब��ध काय��म संचालन ४६००००

१६५-०७७।१२।८ सामुदाियक सुर�ा नेपाल आ.व.०७६।७७ मा संचा�लत दवैी�कोप जनचेतनामूलक काय��म ५०००००

१६६-०७७।१२।८ भगवती बह�उदे�यीय सेवा के�� आ.व.०७६।७७ को चेतनामूलक काय��म ५०००००

१६७-०७७।१२।८ भगवती बह�उदे�यीय सेवा के��
आ.व.०७६।७७ को यवुा यवुतीह�लाई आयमुलक काय��म

२५००००

१८१-०७८।२।९ िड� म नेपाल यवुा संघ , स�री द�लत र जनजाितह�लाई �टेशनरी िवतरण काय��म ३०००००

१८२-०७८।२।९ शिहद दश�न �मृित �ित�ान
आ.व.०७६।७७ मा यवुा िकसानलाई ता�लम काय��म

३०००००

१८३-०७८।२।९ शिहद दश�न �मृित �ित�ान आ.व.०७६।७७ मा पूण� सरसफाई स�ब��ध काय��म २५००००

�म भौचर
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२१०-०७८।३।१६ आशा नेपाल जे� नाग�रक स�मान तथा यवुाह�लाई भे� िवतरण काय��म ३०००००

२११-०७८।३।१६ सगरमाथा अपा� क�याण संघ आ.व.०७६।७७ को �सलाइ कटाइ काय��म २०००००

२१२-०७८।३।१६ सहयोगी यवुा समाज आ.व.०७६।७७ को िबपद, पोषण तथा सरसफाई काय��म ४६५०००

२१३-०७८।३।१६ च�� यवुा �लब आ.व.०७६।७७ को �जनन �वा��य स�ब�धी जनचेतनामूलक काय��म ४७५०००

३१४-९७८।३।३० भगवती बह�उदे�यीय सेवा के�� आ.व.०७६।७७ मा मिहलाह�को लािग आयमुलक ता�लम काय��म १२०००००

३१५-०७८।३।३० भगवती बह�उदे�यीय सेवा के�� कृिष ता�लम काय��म ५०००००

ज�मा ७१०५०००

(क) ��ताव माग नगरी सोझै ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९९ मा साव�जिनक िनकायले दश लाख �पैयाँ स�मको काम गराउनको लािग �य�तो काम गन� उदे�य राखी �च�लत कानून
बमो�जम दता� भएको र मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई क�तीमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य �तर वा �थानीय �तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव
माग गनु�पन� र उ� सूचनामा खुलाउनु पन� कुराह� उ�ेख ग�रएको छ । िनयम ९९(५) मा मू�या�न सिमितले तोिकए बमो�जमको काय��े�गत शत� पूरा गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको ��ताव
�वीकृितका लािग साव�जिनक िनकाय सम� �सफा�रश गनु�पन�, िनयम ९९(८) मा १० लाख �पैयाभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लािग खुला �पमा आशयप� माग गरी परामश� सेवा ख�रदको
�ि�या अवल�बन गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा उ�े�खत लागत अनुमान तयार नगरी, राि�� य �तर वा �थानीय �तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन नगरी एवं एक
मा� ��तावदातासँग ��ताव �लई िनयमावलीमा उ�े�खत �ि�याको अवल�बन नगरी गैरसरकारी सं�थासँग स�झौता गरी काय� गराई भु�ानी गरेको छ । िनयमावलीमा उ�े�खत �ि�याको अवल�बन गरी
�ित�पधा��मक तवरले गैरसरकारी सं�था छनौट गरी िमत�ययी तवरले काय� गराउनुपद�छ । 
ख) गैरसरकारी सं�थासँग ग�रएका स�झौतामा गैरसरकारी सं�थाबाट स�ा�लत काय��मको गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयले अनुगमन गन� उ�ेख भएकोमा काया�लयले अनुगमन गरेको पाईएन ।
(ग) सहभागी छनौटको आधार नखुलेको : गैरसरकारी सं�थाबाट संचा�लत काय��ममा सहभागी लाभ�ाहीह�को छनौटको आधार उ�ेख ग�रएको छैन ।
(घ) अनु�पादक काय�मा खच� : साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम, अिभमु�खकरण, सव�लकरण, मूल �वाहीकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थाबाट गराउँदा िछटो
छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैरसरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या अपनाई �य�तो काय� गराउन वा सेवा �ा� गन� सिकने उ�ेख छ । काया�लयले िविभ�
गैरसरकारी सं�थाह�बाट संचा�लत काय��ममा दोस�ा, भे�, कापीकलम, झोला िवतरण ��ता अनु�पादक काय�मा खच� गरेको पाईयो । गैरसरकारी सं�थाबाट काय� गराउँदा तोिकए बमो�जमका �े�मा तोिकएको
�ि�या अपनाई काय�गरी अनु�पादक खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
ङ) गैरसरकारी सं�थाबाट संचा�लत काय��ममा उ� सं�थाह�कोआ�थ�क साझेदारी नभएको तथा गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रएको अनुदान रकमबाट मा�ै काय��म संचालन गरेको छ । काया�लय तथा
गैरसरकारी सं�थाबाट िन��चत अंश साझेदारी गरी सरकारी खच�को िमत�यियता तथा �भावका�रता अिभवृि�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
च) नेपाल सरकारको एक�कृत आ�थ�क संकेत वग�करण र �या�या अनुसार गैरसरकारी सं�थाबाट भएको चालू �कृितका खच�ह� चालू खच� िशष�कबाट खच� ले�नुपन�मा पँु�जगत िशष�कबाट खच� लेखेको छ ।
एक�कृत आ�थ�क संकेत वग�करण र �या�यामा भएको �यव�था अनुसार खच� लेखांकन गनु�पद�छ ।
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१८.२ कर क�ी नभएको : आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�क भु�ानी गदा� कूल भु�ानी रकमको १५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै दफा ८९ मा ठे�का वा करार बापत ५०
हजार �पँैया भ�दा बढी रकमको भु�ानी िदँदा र मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको सं�थालाई रकम भु�ानी गदा� १.५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । गैरसरकारी सं�थाह�सँग स�झौता गरी
सेवा �लएको अव�थामा उपरो�ानुसार गै.स.स.ह�ले कर िबजक जारी गरेको पाईएन । उ� सं�थाह�लाई भु�ानी िदँदा िनयमानुसार १.५ �ितशतका दरले कर क�ी नभएकोले उ� रकम स�ब��धत
गैरसरकारी सं�थाबाट असुल गनु�पन� �.

१०६,५७५

१८.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । भौ.नं.२११,

िमित २०७८।३।१६ मा आ.०७६।७७ मा सगरमाथा अपांग क�याण संघलाई �सलाइ कटाई ता�लम काय��मका लािग �.२,००,०००। बजेट खच� ले�खएकोमा भौचर साथ संल� ह�मा �टोरबाट कपडा मेिशन ६
थानको ख�रद बापत �.१,०५,०००। र बजरंगवली पेडा भ�डारबाट िचया ना�ता बापत �.३०,०००। को िबल संल� रहेकोमा िबलमा िब�ेताको द�तखत रहेको छैन । िब�ेताले रकम बुझेको �माण संल�
नभएको �.

१३५,०००

१८.४ १३६ २०७७-११-३ गाउँपा�लका अ�तग�त �वा��य सं�था रहेकोमा गाउँपा�लका आफैले �वा�थय िशिवर काय��म संचालन गन� स�नेमा आ.व.०७६।७७ मा वडा नं.१ मा �वा��य िशिवर काय��म संचालनका लािग सहयोगी यवुा
समाजमाफ� त काय� गरी भौ.नं.१३६ बाट �.४,७०,०००। खच� लेखेको काय� अिनयिमत दे�खएको �.

४७०,०००

१८.५ (क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । भौचर
न�बर १८१, िमित २०७८।२।९ बाट िड� म नेपाल यवुा संघ , स�रीलाई वडा नं.४ मा द�लत र जनजातीह�लाई �टेशनरी िवतरण काय��मका लािग �.३,००,०००। बजेट खच� ले�खएकोमा कापी १६०० थान र
झोला ४०० थान ख�रद ग�रएका सामा�ीह� िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको अिभलेख तथा बु�झ�लएको भरपाई संल� नभएको �.

(ख) भौचर न�बर २१०,िमित २०७८।३।१६ बाट आशा नेपाललाई वडा नंं.४ मा आ.व.०७६।७७ को जे� नाग�रक स�मान तथा यवुाह�लाई भे� िवतरण काय��मका लािग �.३,००,०००। बजेट खच�
ले�खएकोमा जे� नाग�रक स�मान तथा यवुाह�लाई भे� िवतरण गन� काय��मको मु�य काय�का लािग �.१,४०,००० खच� भएकोमा काय��म संचालनका लािग �यानर, सहभागी खाजा, अितथी �याच, सहजकता�
भ�ा, ��तावना लेखन, �ितवेदन , अनुगमन िनरी�ण ज�ता काय�मा �.१,६०,०००। खच� गरेको छ । काय��मको मु�य काय�मा भ�दा काय��मको �यव�थापनमा अनु�पादक �कृितका खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ
।

३००,०००

१९ मिहलाह�को लािग आयमूलक ता�लम काय��म
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१९.१ ३१४ २०७८-३-३० भगवती बह�उदे�यीय सेवा के��लाई मिहलाह�को लािग आयमूलक ता�लम काय��म संचालन बापत �. १२,००,०००। बजेट खच� ले�खएकोमा सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन्
क) भगवती बह�उदे�यीय सेवा के��बाट संचा�लत मिहलाह�को लािग आयमूलक ता�लम काय��मको ��तावमा ��येक समुहमा ३० जना सहभागी रहने गरी ६ ओटा समुह बनाई १८० जनालाई ता�लम �दान
ग�रने उ�ेख ग�रएकोमा उ� गैरसरकारी सं�थाले पेश गरेको सहभागीह�को हा�जरी िववरण अनुसार ३० जनालाई मा� ता�लम �दान गरेको पाईयो । उ� ३० जना सहभागीह�लाई नै दोहोरो ह�नेगरी खच� गरेको
पाईयो ।

१९.२ ३१४ २०७८-३-३० ख) उ� ता�लम काय��मका लािग तु��ती खाद िबज भ�डारको ६ थानटु�े िबल संल� गरी झाडी (हजारी ) �ित गोटा �.७५०। का दरले १८० गोटाको �.१,३५,०००। तथा ��ेयर �ित गोटा �.१५००। का
दरले १८० गोटाको �.२,७०,०००। गरी ज�मा �.४,०५,०००। भु�ानी भएकोमा ३० जना सहभागीलाई एक एक गोटा झाडी (हजारी ) र ��ेयर िवतरण गदा� �.६७५००। खच� ले�नुपन�मा ितनै ३० जना
सहभागीलाई नै िवतरण गरेको उ�ेख गरी एउटै सहभागीलाई ५ पटक दोहोरो ह�ने गरी खच� ले�खएको �.३,३७,५००। उ� गैरसरकारी सं�थाबाट असुल गनु�पन� �.

३३७,५००

१९.३
ग) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । उ� ता�लम
काय��ममा झाडी ५ �लटरको (हजारी )१८० गोटा र ��ेयर १६ �लटरको १८० गोटा ख�रद ग�रएको िबल संल� गरी खच� ले�खएकोमा उ� ख�रद ग�रएका सामा�ीह� स�ब��धत लाभ�ाहीह�लाई िवतरण गरेको
अिभलेख पिन संल� गरेको छैन ।

१९.४ घ) उ� ता�लम काय��ममा ��ताव र �ितवेदन तयारी बापत िववेकान�द �संहलाई ६ पटक �.३,०००। का दरले �.१८,०००। भु�ानी भएकोमा भौचर साथ एक मा� �ितवेदन संल� भएकोले स�ब��धतलाई
बढी भु�ानी भएको �.१५,०००। असुल गनुपन� �.

ङ ) उ� ता�लम काय��मको अनुगमन गरे बापत उ� गैरसरकारी सं�थाका कोषा�य� �ी अमरनाथ चौधरीलाई �.१२,७५०। भु�ानी भएको भरपाई संल� भएकाले ता�लम स�चालक गैरसरकारी सं�थालाई
भु�ानी िदने �यहोरा ��ताव तथा स�झौतामा उ�ेख नभएको एवं अनुगमन भ�ा िदन िम�ने कानुनी आधार संल� नभएकाले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� � .

२७,७५०

१९.५ च) उ� ता�लम काय��ममा �िश�क �ी खेम रतन देवलाई ७२ क�ाको �ित क�ा बापत कर क�ी प�चात �.२१२५। का दरले �.१,५३,०००। भु�ानी भएकाले उ� ता�लम काय��म २०७७।२।६ दे�ख
२०७७।२।३० स�म २५ िदन संचालन भएको र �ितिदन १ क�ाभ�दा बढी क�ा संचालन भएको आधार भौचर साथ संल� नभएकाले ४७ बढी क�ाको �.२१२५। का दरले �.९९,८७५। बढी भु�ानी ह�नाको
�माण पेश गन� अ�यथा स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

९९,८७५

२० कोिभड �यव�थापन खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.१ कोिभड �यव�थापन खच� :
काया�लयले यस बष� गाउँपा�लका (पँु�जगत) तफ�  िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट गत आ�थ�क बष�को कोिभड �यव�थापन तफ�  �.७५,२३,०६१। खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय
अनुसार रहेका छन् ।

भौ.नं., िमित खच�को िववरण बजेट खच�

१५१-०७७।११।
२०

वडा नं.१ मा ०७७ बैशाख १८ दे�ख ०७७ असार मसा�तस�मको �वयंसेवक प�रचालन जो�खम भ�ा ( ७ जनालाई �.१ हजारका दरले ७७ िदनको ) तथा िनितश
होटललाई खाजा ना�ता खच�

८०८५००

१५४-०७७।११।
२७

�वाब संकलन गन� आएका �वा��यकम�लाई द.ै�.भ. १३६७००

१६८-०७७।१२।
१०

गत आ.व.को कोरोना जो�खम भ�ा ( �वा��यकम� तथा �वारे��टनमा खिटने अ�य कम�चारीलाई)र �वारे��टनमा िचया खाजा खच� ३८४७३५०

१८८-०७८।२।
२४

वडा नं.६ को गत आ.व.को शारदा मा.िव.मा स�चा�लत �वारे�टाइनमा भएको खच� ४९७५३९

१९८-०७८।३।२ वडा नं.६ को गत आ.व.को जो�खम भ�ा तथा िचया , ना�ता, खाना खच� ८४७०००

२६५-०७८।३।
२४

िप फोम, �सरानी लगायत ७ �कारका सामान ख�रद ४९९२३४

२६६-०७८।३।
२४

मा�स , सेिनटाईजर , �लो�स आिद ख�रद ४९७०३०

२६७-०७८।३।
२४

�ावण र भदौमा �वारे��टनमा खिटएका कम�चारीलाई रकम ३८९७०८

ज�मा ७५२३०६१

२०.२ (क) आयकर ऐन,२०५८ को दफा ९१ का कर क�ी ग�रएको रकम आ�त�रक राज�व िवभागले तोकेको त�रका बमो�जम समयमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । भौ.नं.१९८, िमित २०७८।३।२ बाट वडा नं.६ मा
८ जनालाई �.५,३९,०००। जो�खम भ�ा �दान गदा� �. ८०,८५०। कर क�ी गरेकोमा राज�व दा�खला नभएको �.

८०,८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.३
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ ।भौचर न�बर
२६६,०७८।३।२४ बाट मा�क , सेिनटाईजर, �ला�स आिद ख�रद बापत �.४,९७,०३०। खच� ले�खएकोमा उ� ख�रद ग�रएका �वा�थय सामा�ीह� िवतरणको �माण पेश नभएको �.

४९७,०३०

२०.४ ग) भौचर न�बर १६८,िमित २०७७।१२।१० बाट गत आ.व.२०७६।७७ को २०७६ चै�दे�ख २०७७ असारस�म िविभ� �वा��यकम� कम�चारीह�लाई ५० �ितशत कोरोना जो�खम भ�ा बापत �.

२३,१३,९५०। र �वारे��टन खच� एवं िचया खाजा बापत � १४,७६,४००। तथा अ�य फुटकर खच� समेत गरी �.३८,४७,३५०। बजेट खच� लेखेको छ । �वा�थयकम�ह�लाई कोिभड जो�खम भ�ा उपल�ध
गराएको अव�थामा िचया, खाजा बापत �.१४,७६,४००। खच� लेखेकोमा �वारे��टनमा भना� ग�रएका र सेवा पुरयाईएका िबरामीह�को िववरण संल� नगरी खच� गरेको काय� िनयिमत नदे�खएको �.

१,४७६,४००

२१ चालुतफ� का टु�ा ख�रद तथा �माण पेशह�नुपन�

२१.१ टु�ा ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन�
सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको
ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । गाउपा�लकाले यो वष� गाउपा�लका चालुवाट िविभ� व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ एकै
�कृितका व�तु तथा सेवालाई िविभ� समयमा टु�ा गरी �ित�पधा�वाट वंिचत ह�ने गरी ख�रद कैिफयत दे�खएकोले कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेश ह�नुपन� एवम टु�ा गरी ख�रद गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

गोभौ न र िमित आपुत�कको नाम ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

११८।०७८।०३।
०२

मा दगुा� स�लायस� ए�ड ट� ेडस� क�यटुर सामा�ी ४९८६८५ लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम पा�समा दा�खला नभएको र सामा�ीको �फेिकिफकेसन
समेत नखुलेको

१२०।०७८।०३।
०२

�य ुमाइ�ो�या�ड क��यटुर ए�ड
स�लायसर

क��यटुर ि��टर लगायत ४९९२३४ लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम पा�समा दा�खला नभएको र सामा�ीको �फे�सिफकेसन
समेत नखुलेको

११९।०७८।०३।
०२

पशुपित ट� ेडस� त�यांक संकलन फारम
छपाई

२३७३०० दा�खला �ितवेदन पेश नभएको

१२१।०७८।०३।
०२

िविपसी क��यटुर ए�ड इलो�ट� ोिन�स ि��टर �यापटप लगायत ४९८५५६ ह�ता�तरण फारम संल� नभएको

१७८।०७८।०३।
२२

उपल�धी �काशन योजना िकताव छपाई १४६९०० दा�खला �ितवेदन पेश नभएको

१७०।०७८।०३। आयषु ट� ेडस� ए�ड स�लायस� मसल�द तथा काया�लय ४९९०८८ लागत अनुमान वेगर ख�रद

७,३६१,६४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ सामा�ी

१७१।०७८।०३।
२१

जयमा काली ट� ेडस� मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

४९९५५८

१७२।०७८।०३।
२१

जयमा काली ट� ेडस� क��यटुर सामा�ी ९८१८७

१७३।०७८।०३।
२१

िविपसी क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिन�स क��यटुर सामा�ी ९७८१३

१७४।०७८।०३।
२१

पशुपती ट� ेडस� मसल�द सामा�ी ९२३२१ लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद

१७५।०७८।०३।
२१

गोकुल ट� ेडस� मसल�द सामा�ी ५४६८१ लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद

१८८।०७८।०३।
२२

आयषु ट� ेडस� ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी १९९२६४ िमित वेगरको करिवजक पेश भएकोले करसमायोजनको �माण पेश ह�नुपन�

२१३।०७८।०३।
२५

मनोहर मु�खया मा�क सेिनटाइजरलगायत १५७२०५ लागत अनुमानिवना ख�रद तथा दा�खला नभएको

२१५।०७८।०३।
२५

िवरे�� कुमार यादव मा�क सेिनटाइजरलगायत १५९३३० लागत अनुमानिवन ख�रद तथा दा�खला नभएको

२१६।०७८।०३।
२५

राम िवलास म�डल मा�क सेिनटाइजरलगायत १६०००० िवतरणको भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको

२१७।०७८।०३।
२५

राम िवलास म�डल मा�क सेिनटाइजरलगायत ३००००० लागत अनुमान तयार नगरेको र भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको

२१८।०७८।०३।
२५

वासुदेव म�डल मा�क सेिनटाइजरलगायत १६०००० लागत अनुमान तयार नगरेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१९।०७८।०३।
२५

िदपक ट� ेडस� मा�क सेिनटाइजरलगायत ४९९०८१ लागत अनुमान तयार नगरेको न�फाइलर रहेकोले कर समायोजन पेश ह�नुपन�

नगरपा�लका �वा��य

०६।०७८।०३।
२०

इ�टरनेफेस आइिट सोलुसन क��यटुर डे�कटपह� ४७१७७५ लागत अनुमान वेगर ख�रद

०७।०७८।०३।
२०

�यू एस िप ट� ेडस� डे�कटप तथा ि��टरह� ४१०१९० लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम न�फाइलर रहेकोले करसमायोजनको �माण पेशह�नुपन�

०८।०७८।०३।
२०

तुलषी स�ज�कल ए�ड स�लायस� स�ज�कल सामा�ी ख�रद २९९९०२ ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

०९।०७८।०३।
२४

जगिदश फाम�शी ए�ड स�लायस� औषधी ख�रद ४९३४७० ह�ता�तरण फारम तथा दा�खला पेश ह�नुपन�

११।०७८।०३।
२४

जगिदश फाम�शी ए�ड स�लायस� औषधी ख�रद ४७४५०० लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम ह�ता�तरण फारम पेश ह�नुपन�

१२।०७८।०३।
२४

जगिदश फाम�शी ए�ड स�लायस� औषधी ख�रद ३५४६०० लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम ह�ता�तरण फारम पेश ह�नुपन�

ज�मा ७३६१६४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 64

२१.२ �माण पेशह�नुपन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ।गाउपा�लकाले देहायको सामा�ी ख�रद गरेकोमा कैिफयतमा उ�े�खत �माण उपल�ध नभएकोले पेशह�नुपन� �

गोभौ न र िमित आपूत�को नाम सामा�ी िववरण रकम कैिफयत

१२३।०७८।०३।०२ आन�द �साद गु�ा वाइ�रग सामा�ी ५५५४५ दा�खला �ितवेदन पेश ह�नुपन�

१२८।०७८।०३।०३ साझा ट� ेड ए�ड स�लायस� टेवल कुस�लगायत ९३११२ दा�खला �ितवेदन पेश ह�नुपन�

ज�मा १४८६५७

७४८,६५७

२२ गैरसरकारी सं�थावाट भएका काय�

२२.१ गैर सरकारी सं�थावाट काय�‐साव�जिनक खरीद िनयमावली२०६४को िनयम९९ वमो�जम गैरसरकारी सं�थावाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�य�ा िक�सम, समयाव�ध, काम गुण�तर, जनशि�
काय� संचालनको िव�ध सिहतको काय��े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन�, १५ िदनको सुचना गरी मौजुदा सुची तयार गनु�पन�, उपरो� काय��े�गत शत� पुरा गरी �यनुतम रकम
��ताव गन� ��तावको ��ताव ��वकृित पेश गन� �यव�था कानुनले गरेको छ । गाँउपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा पा�लका चालुवाट गैरसरकारी सं�थामाफ� त�. ६१ लाख ५० हजारको काय�गराएको
िववरण पेश भयो। साव�जिनक सूचना गरी सूचीकृतवाट �यनु द�तुर ��ताव गन�वाट खच� ले�नुपन�मा सोझै काय� गराएको पाइयो।खच� गदा� काय��मको समयसा�रणी संचा�लत काय��म एवम �िश�ण िवषयव�तु र
काय�प� आिद समेत संल� नराखी खच� लेखेको छ । लागतअनुमानतयारगरेकोछैन।कितपय काय��ममा अनुगमन तथा �गित �ितवेदनसमेत पेश भएको दे�खदनै।मधेश �देशको �देश खच� मापद�ड २०७७
वमो�जम �ित सहभागी मसल�द � १५०, खाजा � २५० ज�ता �यव�था भएपिन काय��म संचालनको सारलागत भ�दापिन खाजा मसल�द भाडा खच�लगायत अ��य� खच�मा वढी भु�ानी गरेकोदे�ख�छ। कृिष
मिहला िवकास पशु �वा��य लगायतको िनयिमित काय��मसमेत गाउपा�लकाको जनशि� �योग नगरी गैरसरकारीसं�थावाट काय� गराएको दे�ख�छ। गैरसरकारी सं�थालेभने पून पा�लकाको कम�चारीवाट
िवतरण �िश�ण एवम अनुगमन गराई अल�गै भ�ा िवतरण गन� गरेको दे�खयो। गाउपा�लकाको जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउपा�लकाको जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ।
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धीता�लम, अिभमु�खकरण सवलीकरण, मूल �वािहकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थावाटगराउँदा िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने
भएमा साव�जिनक िनकायले गैरसरकारीसं�थावाट तोिकएको �ि�या अपनाई काय� गराउन वा सेवा �ा� गन� स�ने �यव�था छ ।तर काया�लयले �ि�या पुरा नगरी तथा काया�लयमा जनशि� रहेको र
काया�लयवाटै�भावकारी र िमत�ययी �पमा स�प� गन� स�ने काममा समेत गै.स.स. संग स�झौतागरी काय� गराएको दे�खयो।एकै सं�थालाई समेत पटकपटक छनोटगरी काय�गरेको दे�खयो। गैरसरकारी सं�थासंग
स�झौता गरेको अव�थामा सं�था दता� तथा �यान। �याटमा दता� भएको सं�थासंगमा� काय� गराउनुपन�मा कितपय सं�थाको कानुनी दता� �माणप� संल� नभएकोले यसस�व�धमा एिकन गन� आधार भएन।
सं�थाले कारोवारगदा� कर िवजक जारी गनु�पन� र एकमु� करकटी गनु�पन�मा नमुना परी�ण गदा� सं�थाको नाममा जारी भएको खच�को िवलभरपाई तथा �यसैको आधारमा करकटीगरी भु�ानी मागग�रएको
दे�ख�छ। अत लागत अनुमान तथा अनुगमन �तवेदन वेगर गरेको काय�को स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी कैिफयतमा उ�े�खत �माणसमेत संल� गरी �ितवेदन पेशह�नुपन� करकटी वाहेक �

गोभौ न र
िमित

गैरसरकारी सं�थाको नाम काय��मको नाम ज�मा रकम कैिफयत

१३८।०७८।
०३।१४

सगरमाथा अपांग क�याण
संघ

अपांग �यि�लाई सहायक सामा�ी
िवतरण काय��म

६००००० िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

५,३९९,४०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६२।०७८।
०३।२०

शिहद दशन �मृित
�ित�ान

तरकारी खेतीस�व�धी ता�लम २००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन� तथा पटक पटक एकैसं�थालाई सोझै काय� गराउनको कारण पेशह�नुपन�

१६४।०७८।
०३।२०

शिहद दशन �मृित
�ित�ान

जे� नाग�रक स�मान काय��म ५००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन� तथा पटक पटक एकैसं�थालाई सोझै काय� गराउनको कारण पेशह�नुपन�
र नपुग � १७५०० को िवल भरपाई पेशह�नुपन�

१६९।०७८।
०३।२१

शिहद दशन �मृित
�ित�ान

वातावरण स�व�धी काय��म ५००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन� तथा पटक पटक एकैसं�थालाई सोझै काय� गराउनको कारण पेशह�नुपन�

१९७।०७८।
०३।२३

शिहद दशन �मृित
�ित�ान

�लाि�क पदाथ�को �यव�थापन
काय��मको ता�लम

२०००००

१६३।०७८।
०३।२०

शिहद दशन मेमो�रयल
�ित�ान

लैिगक िहंसास�व�धी जनचेतना
काय��म

२००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन� तथा पटक पटक एकैसं�थालाई सोझै काय� गराउनको कारण पेशह�नुपन�

१६८।०७८।
०३।२०

शिहद दशन मेमो�रयल
�ित�ान

फोहोरमैला �यव�थापन स�व�धी
ता�लम

३०००००

२३४।०७८।
०३।२७

शिहद दशन मेमो�रयल
�ित�ान

द�लत उ�थान स�व�धी जनचेतना
काय��म

२०००००

१९६।०७८।
०३।२३

शिहद दशन मेमो�रयल
�ित�ान

िकशोरीलाई ता�लम तथा सरसफाई
काय��म

२०००००

१९५।०७८।
०३।२१

कृित कृिष सहकारी सं�था �सपमुलक ता�लम जैिवक मल
वनाउने

५००००० ता�लमको �माणप� पेशह�नुपन�

१९८।०७८।
०३।२३

सहयोगी यवुा समाज कोरोना भाइरसस�व�धी जनचेतना
काय��म

५५०००० सुचना तथा सहभािगताको �माण पेशह�नुपन� एवम नपुग � २५०० को िवल भरपाई पेशह�नुपन�

१९९।०७८।
०३।२३

यवुा एकता समाज जे� नाग�रक स�मान काय��म ४००००० स�मान सामा�ी िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

२००।०७८। िहमानी नेपाल वाल िववाहिव�� जनचेतनामुलक ३००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०३।२३ काय��म

२०८।०७८।
०३।२३

डेभलपमे�ट फाउ�डेसन �याियक मेलिमलापकता�
अिभमुखीकरण ता�लम

३००००० ता�लमको �माणप� पेशह�नुपन�

२२२।०७८।
०३।२५

गौना संचार समुह वाल िववाहिव�� जनचेतनामुलक
काय��म

३००००० नपुग � २५०० को िवलभरपाई तथा अनुगमन �ितवेदन पेशह�नुपन�

२२३।०७८।
०३।२५

साझा अिभयान नेपाल दाइजो �था िव�� जनचेतनामुलक
काय��म

३००००० अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन�

२३३।०७८।
०३।२७

�ािमण िकसान सहकारी
सं�था �ल

यवुा तथा िकसानलाई आयमुलक
कृिष ता�लम

२००००० उप��थित पेशह�नुपन�

२३५।०७८।
०३।२७

भगवित वह�उद��यय सेवा
के��

ग�रव िवप� मिहलाको लािग
आयमुलक काय��म

२००००० काय��मको िववरण पेशह�नुपन�

२४२।०७८।
०३।३०

साना िकसान वचत तथा
�रन सहकारी

मैनव�ी वनाउने काय��म २००००० उप��थित पेशह�नुपन�

ज�मा ६१५००००

२२.२ िविभ� आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�क भु�ानी गदा� कूल भु�ानी रकमको १५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ ।�य�तै दफा ८९ मा ठे�का वा करार बापत ५० हजार �पँैया भ�दा बढी
रकमको भु�ानी िदँदा र मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको सं�थालाई रकम भु�ानी गदा� १.५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । उपरो�ानुसार गैरसरकारी सं�थाह�सँग स�झौता गरी सेवा
�लएकोअव�थामा कर िबजक जारी गरेको पाईएन । िनयमानुसार उ� सं�थाह�बाट कर दा�खला नभएको असुलगरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

गोभौ न र िमित गैरसरकारी सं�थाको नाम ज�मा रकम १५ �ितशतकर करकटी नपुग कर

१३८।०७८।०३।१४ सगरमाथा अपांग क�याण संघ ६००००० ९०००० १०६१८ ७९३८२

१६२।०७८।०३।२० शिहद दशन �मृित �ित�ान २००००० ३०००० ५१६९ २४८३१

१६४।०७८।०३।२० शिहद दशन �मृित �ित�ान ५००००० ७५००० ८२०५ ६६७९५

७५०,५९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६९।०७८।०३।२१ शिहद दशन �मृित �ित�ान ५००००० ७५००० १११३० ६३८७०

१९७।०७८।०३।२३ शिहद दशन �मृित �ित�ान २००००० ३०००० ५७८७ २४२१३

१६३।०७८।०३।२० शिहद दशन मेमो�रयल �ित�ान २००००० ३०००० ४७५० २५२५०

१६८।०७८।०३।२० शिहद दशन मेमो�रयल �ित�ान ३००००० ४५००० ७५२० ३७४८०

२३४।०७८।०३।२७ शिहद दशन मेमो�रयल �ित�ान २००००० ३०००० ६३४२ २३६५८

१९६।०७८।०३।२३ शिहद दशन मेमो�रयल �ित�ान २००००० ३०००० ४०११ २५९८९

१९५।०७८।०३।२१ कृित कृिष सहकारी सं�था ५००००० ७५००० २०६७३ ५४३२७

१९८।०७८।०३।२३ सहयोगी यवुा समाज ५५०००० ८२५०० १०७४५ ७१७५५

१९९।०७८।०३।२३ यवुा एकता समाज ४००००० ६०००० १०७२१ ४९२७९

२००।०७८।०३।२३ िहमानी नेपाल ३००००० ४५००० ९६२९ ३५३७१

२०८।०७८।०३।२३ डेभलपमे�ट फाउ�डेसन ३००००० ४५००० २१८६१ २३१३९

२२२।०७८।०३।२५ गौना संचार समुह ३००००० ४५००० ५५०५ ३९४९५

२२३।०७८।०३।२५ साझा अिभयान नेपाल ३००००० ४५००० ७४६७ ३७५३३

२३३।०७८।०३।२७ �ािमण िकसान सहकारी सं�था �ल २००००० ३०००० ६३९० २३६१०

२३५।०७८।०३।२७ भगवित वह�उद��यय सेवा के�� २००००० ३०००० ९६७९ २०३२१

२४२।०७८।०३।३० साना िकसान वचत तथा �रन सहकारी २००००० ३०००० ५७०१ २४२९९

६१५०००० ९२२५०० १७१९०३ ७५०५९७
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२३ अमानतवाट काय� 
अमानतको काय� ◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमाबली,२०६४ को िनयम ९८(१)मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको �वीकृित �लनुपन� र िनयम ९८(३)मा अमानतबाट
िनमा�ण काय� गनु�परेमा एक लाख �पैयामा नबढाई ख�ड ख�ड गरी बाता�बाट गराउन वा िनमा�ण सामा�ी उपल�ध गराई �यालामा गराउनुपन� �यव�था छ ।गाउपा�लकाले िविभ� �कृितका काय�ह� टु�ापारी
अमानतबाट गराएको छ।अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव� �वीकृित �लनुपन�मा केही मम�तका काय�ह�मा मा�थ�ो िनकायवाट �वीकृित �लएको दे�खएन।अमानतबाट काम गनु� पदा� सो
कामको लािग आव�यक पन� �ािव�धक सेवा र िनमा�ण साम�ी ऐन र िनयमावलीको �ि�या बमो�जम ख�रद नगरी सोझै तथा अ�धकांसको भरपाइको आधारमा खच� लेखेको दे�खयो। काया�लयवाट य�ता काय�को
अनुगमन गरेको �ितवेदन समेत संल� गरेको नदे�खएकोले यसस�व�धमा एिकन गन� आधार रहेन। पा�लकाले अमानतवाट काय� गराउदा �च�लत कानुनको पालना गनु�पद�छ।

२४ टु�ा ख�रद 

टु�ा ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने,

�.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन�
नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो वष� नगरपा�लका चालुवाट िविभ� व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ एकै
�कृितका व�तु तथा सेवालाई िविभ� समयमा टु�ा गरी �ित�पधा�वाट वंिचत ह�ने गरी ख�रद गरेको दे�ख�छ। िन�नानुसार टु�ा गरी ख�रद गरेको उ�े�खत ख�रदमा दे�खएको कैिफयतको �माण पेशह�नुपन� एवम
टु�ापारी ख�रद गरेको िनयिमत नभएको �.

गोभौ न र िमित आपुत�कको नाम ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

सशत�तफ� को �वा��य र कृिष
तथा पशु

१००।०७८।०३।
१९

�यखुान इलो�ट� ोिन�स �यापटप यिुपएस लगायत ४९०७०३ लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम मा�समा दा�खला नभएको र सामा�ीको �फेिकिफकेसन
समेत नखुलेको

११०।०७८।०३।
२०

ह�मा �टोर ए�ड स�लयस� क��यटुर ि��टर लगायत ४९९९७४ लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम मा�समा दा�खला नभएको र सामा�ीको �फेिकिफकेसन
समेत नखुलेको

१०७।०७८।०३।
२०

�य ुमाइ�ो �या�ड �यापटप डे�कटप ि��टर लगायत १७३२०३ लागत अनुमान वेगर ख�रद एवम मा�समा दा�खला नभएको र सामा�ीको �फेिकिफकेसन
समेत नखुलेको

१०९।०७८।०३।
२०

का��तपुर इले�ट� ोिन�स �ला��टकका भाडाह� ४९९१४९ लागत अनुमान तयार नगरेको

९५।०७८।०३।
१९

िशवम ट� ेडस� �लाि�कका कुस� र भाडा ४९९२२४।
९७

लागत अनुमान तथा पा�समा दा�खला नभएको

४,११३,९८८
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७७।०७८।०३।
१२

वधैनाथ साह पे�क� फछ�यौट आयवु�िदक औषधीलगायत ३५५००० लागत अनुमान दा�खला तथा ह�ता�तरण। �योगको अव�था खु�ने �माण पेश ह�नुपन�

९२।०७८।०३।
१९

अंशु आयवु�द स�लयास� आयवु�िदक औषधीलगायत ४००००० पा�समा दा�खला र �योगको अव�था खु�ने �माण पेश ह�नुपन�

१०१।०७८।०३।
१९

धम�राज फमा� औषधी ख�रद ४९९८०७ लागत अनुमान र दा�खला तथा ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

१०३।०७८।०३।
१९

यस �याके�जग सेिनटाइजर िपिपई सेट तथा औषधी
लगायत

४९९१७७।
५०

लागत अनुमान र दा�खला तथा ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

१११।०७८।०३।
२०

यस �याके�जग मा�क सेिनटाइजर लगायत १९७७५० लागत अनुमान र दा�खला तथा ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

ज�मा ४११३९८८

२५ बो�र� तथा �ुबवेल ख�रद तथा जडान 

बो�र� तथा �ुबवेल जडान काय� काया�लयले यस बष� बो�र� तथा �ुबवेल ख�रद तथा जडान काय� बापत गाउँपा�लका (पँु�जगत) तफ�  िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट �. ३१५१२३२। र संघीय
सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (पँु�जगततफ�  ) �.३०,००,०००। गरी �.६१,५१,२३२। खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन् ।

भौ.नं./िमित आपूत�क /उपभो�ा सिमितको नाम �थान बजेट खच� रकम

४६-०७७।१०।१७ महे�� िनमा�ण सेवा वडा नं.५ १९०९०८

६०-०७७।१०।१९ र�मी टेडस� ए�ड जेनरल स�लायस� वडा नं.१ को ३ वटा िव�ालयमा १३७७२८

६९-०७७।१०।१९ �वण� ल�लत िनमा�ण सेवा वडा नं.२ २८६४६८

७१-०७७।१०।१९ �रषी क��ट�शन वडा नं.३ २८९९५५
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७२ ०७७।१०।१९ �रषी क��ट�शन १६९७३१

७३-०७७।१०।२० सनराइज क��ट�शन ४८३८१६

९४-०७७।१०।२३ साई नेपाल िब�डस� १९०९०८

९७-०७७।१०।२३ बो�र� तथा �ुबवेल जडान उ.स. वडा नं ६ ७६३७३१

१०२-०७७।१०।२५ कृिष बो�र� जडान उ.स. िपपरा वडा नं ४ ९४०४५

१२४-०७७।१०।२९ बो�र� तथा �ुबवेल जडान उ.स. २८७५८९

२७३।२०७८।३।२७ सुजल इ�टर�ाईजेज िविभ� �थानमा २५६३५३

३-०७८।२।१० र १५-०७८।३।२४ �टेट बो�रङ उपभो�ा सिमित िविभ� �थानमा ३००००००

ज�मा ६१५१२३२

(क)काया�लयले बो�र� तथा �ुबवेल ख�रद तथा जडान बापत खच� लेखेकोमा उ� �ुबवेल िवतरणका लािग लाभ�ाही छनौट गदा� �प�, पारदश�, सम�याियक तवरले मापद�डका आधार �प� गरी काय�िव�ध
बनाई िवतरण गनु�पन�मा �ुबवेल िवतरण गदा� �लईएको आधार लेखापरी�णमा पेश ह�न आएन । साथै अिघ�ा आ�थ�क बष�ह�मा समेत �ुबवेल िवतरण ग�रएकोमा पिहले नै �ा� गरेका लाभ�ाहीह� दोहो�रन गए
नगएको स�ब�धमा समेत �प� अिभलेख नराखेकाले िभडान गन� सिकएन ।

(ख) उपभो�ा सिमितमाफ� त जिटल काय�: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत िनमा�ण काय�मा हेभी मेिशन �योग गन� नसिकने तर लागत अनुमान तयार
गदा� जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा सहमित �लइ मेिशन �योग गन� सिकने सो िवप�रत �योग गरेको पाइएमा उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र�
ग�रने, िनयम ९७(१३क) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल� गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायसँग भएको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न
साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले उपरो�ानुसार उपभो�ा सिमितबाट २०० िफट गिहराईस�म िडप वो�र� ज�तो जटील �कृतीको काम गरी बो�र� चाज� बापत
भु�ानी गरेको छ । एउटै वडामा उपभो�ा सिमितबाट र िनमा�ण �यवसायीबाट पिन काम भएको छ । बोलप�का मा�यमबाट �ित�पधा��मक तवरबाट ख�रद गन� सिकनेमा बोलप� नगरी कामलाई टु�ा टु�ा पारी
ख�रद गराएको छ । जिटल �कृितको काय� उपभो�ाबाट गराउने काय� िनय��ण गरी िनयमावलीको �यव�था अनुसार �ित�पधा� गराएर मा� गनु�पन� दे�ख�छ ।

२६ काया�लयस�व�धी खच� 
null
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२७ इ�धन 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन�
साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� इ�धन
(पदा�धकारी) मा �.९३०२२७ र इ�धन काया�लय �योजनमा � १४९९५७० खच� गरेको छ। यसरी खच�गदा� इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र
उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२८ मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ ले सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो स�भार गरी वा चालु अव�थामा रा�ने उ�रदािय�व
स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको
मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले मम�त खच� भु�ानी गदा� अ�धकांश खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख तयार नगरी सवारी साधन मम�तमा � १०८३९० मेिशनरी औजार
मम�तस�भारमा � ४०९१०१ तथा िनिम�त साव�जिनक स�पित मम�तसं�भारमा � ८०५४५ खच� लेखेको छ । य�ता काय�मा िनय��ण गरी िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२९ सवारीसाधन भाडा

: 
सवारीसाधन भाडाःकाया�लयको दिैनक कामकारवाहीको लािग तथा पदा�धकारीको िनिम� समेत िविभ� समयमा सवारीसाधन भाडामा �लएवापत सवारीसाधन भाडा िशष�कवाट � ७ लाख ३० हजार
खच�लेखेको दे�ख�छ। सवारी साधनको दर िनधा�रण तथा छनोटको आधार र कितपयमा �योजनसमेत खुलेको दे�खदनै। स�झौता वमो�जमको सवारीसाधन �वािम�वभएकोलाई भु�ानी गनु�पन�मा अ�य �यि�लाई
समेत भु�ानी ग�रएको दे�ख�छ।अत य�ता काय�लाई त�काल िनय��ण ग�रनुपद�छ। काया�लयको कामको �कृित र काय� �य�तताको �ि�कोणले काया�लय �योजनको लािगमा� �ित�पधा��मक तवरले भाडा
िनधा�रणगरी सवारीसाधन भाडामा �लइनुपद�छ । गाउपा�लकाले २०७७ �ावण ५ दे�ख माघमसा�तस�मको लािग मा�सक � ९०००० कादरले गाडी भाडामा �लएकोमा � ६३०००० भु�ानी गरेको दे�ख�छ। ६
मिहना २८ िदनको �ितमिहना � ९०००० कादरले ज�मा ६१८७५०मा� भु�ानी ह�नुपन�मा वढी भु�ानी भएको कर वाहेकको रकम असुल ह�नुपन� �

१०,१२५

३० घरभाडा 
गाउपा�लकाले काया�लय �योजनको िनिम�भनी पा�लकािभ� तथा वािहर घरभाडा �लएकोभनी िविभ� �यि�लाई यसवष� � ८ लाख घरभाडा खच� लेखेको छ। कितपय घरभाडावापतको भु�ानीमा स�झौता पेश
भएको छैन। घरभाडा �लनुपदा� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खदनै भने दररेट िनधा�रणको िनिम� सिमित गठन भएको दे�खदनै। वािष�क घरभाडा वृिदगदा�को आधार समेत �प� दे�खदनै।घरभाडा �लदा
घरभाडा िनधा�रण सिमितको गठनगरी साव�जिनक सुचना �कासन गद� �योजन समेत खु�नेगरी �ित�पधा��मक तवरले छनोट गन� र स�झौता तथा अिभलेख �यव��थत रा�खनु पद�छ।

३१ सेवा तथा परामश�

�म भौचर
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३१.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४कोदफा८३मा �थानीयतहले आ�नो अ�धकार�े�र काय�बोझको िव�लेषणगरी संगठनतथा �यव�थापन सभ��णकोआधारमा �थायीरसेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको
दरब�दी ��तावगनु�पन�र अ�थायी दरब�दी सृजनागन� नह�ने�यव�थाछ। गाउपा�लकाले िविभ� पदमा के कित जना करारमा राखी काम गराएको स�व�धमा िववरण तयार गरेको दे�खदनै।सामा�जक
प�रचालकसमेतलाई समेत करारमा राखी भु�ानी गरेकोमा करारको कम�चारीको स�झोता �याद थप छनोट �कृया लगायतका कागजात पेश ह�न नसकोले पा�लकाले आव�यक भ�दा बढी र स�झौता नगरी
कम�चारी करारमा राखेको छैन भ� सिकएन भने करारको कम�चारीको छनोट �कृयास�व�धमा समेत एिकन गन� आधार भएन।स�ठन �यव�थापन सव��णबाट दरव�दी �वीकृत नगरी कम�चारी रा�ने काय�
िनय��ण गनु�पद�छ ।साथै यसवष� गाउपा�लकाले करारको कम�चारीह�लाई समेत महंगी भ�ावापत � २ लाख भु�ानी गरेकोमा भु�ानीको आधार पेशह�नुपन� अ�यथा करकटीगरी असुल ह�नुपन� �

२००,०००

३१.२ गाउपा�लकाले पा�लका र गोिहलिवच �ािव�धक प�रचालन स�व�धी स�झौता गरेकोमा स�झौता वमो�जम �ािव�धक प�रचालनको काय� गरेकोभनी � १४ लाख ९५ हजार ६०० भु�ानी गरेको दे�ख�छ। २०७७
�ावणदे�ख पुसस�मको भु�ानी गरेकोमा सो वखत काया�लयमा �ािव�धक कम�चारी हा�जर रहेको अव�थामा समेत �ािव�धक कम�चारीवाट गराउनुपन� काय� कम�चारीलाई �ज�मेवारी �दान नगरी परामश�
क�पनीमाफ� त काय� गराएको तथा �ाव�धक प�रचालन अ�तग�त के क�तो काय� गरेको �ािव�धक �ितवेदनसमेत संल� नगरी भु�ानी गरेको िनयमित मा� नसिकएको �

१,४९५,६००

३१.३ िडिपआरः बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस काया�लयले नमुना परी�ण गदा� िन�न वमो�जमको िडिपआर काय�
परामश�दाताबाट गराएको दे�खयो। िडिपआर �ितवेदनको दा�खला र िडिपआर �ितवेदन उपल�ध ह�न सकेन। य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत
बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन स�झौताको िमित र काय�स�प� गनु�पन� अव�धसमेत उ�ेखभएको दे�खदनै।तुलना�मक िववरण तयारी तथा छनोट गदा� पा�लकाको जनशि� �योगनगरी
क�स�टे�टको कम�चारीवाट गराएको द�ख�छ।डी.पी.आर. तयार गदा� एवम परामश�दाता छनोटगदा� गाउपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन । िडिपआर �ितवेदन र �ज�सी
दा�खला �ितवेदन पेश नभएकोले वा�तिवक काय� भएको हो भ� सिकएन। अत िडिपआर �ितवेदन एवम �ज�सी दा�खला तथा कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेश ह�नुपन� �

गोभौ न र िमित परामश�दाताको नाम काय�िववरण रकम कैिफयत

२२।०७७।१०।२६ यसोधा आिक� टे�टस को�ड�टोरको िडिपआर ९९०२१९ �ज�सी दा�खला तथा िडिपआर �ितवेदन पेश ह�नुपन�

२३।०७७।१०।२६ गिहल इ��जिनय�रग �ेि�य रंगशालाको िडिपआर ९९१९४२ िवजक न�वर हातले लेखेकोह�दा करसमायोजन �माण समेत पेश ह�नुपन�

ज�मा १९८२१६१

१,९८२,१६१
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३१.४ भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी नगरेकोले स�व��धतवाट असुलगरी
राज�व दा�खला ह�नुपन� �

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

गाउपा�लका चालु

४३।०७७।११।२७ मु�ा मािमलामा परामश� गरेवापत नारायण �साद रौिनयार गु�ालाई भु�ानी ४९००० १५ �ितशत ७३५०

७,३५०

३२ िविवध काय��म खच�

३२.१ आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा गाउपा�लकालाई आ�थ�क सहायता िदने, शुमकामना तथा समवेदना वापत खच� ले�न पाउने �यव�था गरेको छैन । यस िक�समले आ�थ�क
सहायताका �पमा िवतरणमुखी काय�मा खच� गन� �वृ��मा�थ िम��यियता कायमगरी पुवा�धारज�य िवकास िनमा�णको काय�मा खच� गरी वजेट तथा काय��मको उदे�य �ा� गन� �यान िदनु पद�छ । पा�लकाले यस
वष� िविभ� काय�को िनिम� भनी आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । साहायताको रकम स�व��धत सं�थाको खातामा ज�मा नगरी �यि�लाई उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ।

�सं सं�थाको नाम रकम कैिफयत

१ �ी �ी १०८ िव�ण ुमहाय� काय��मको लािगभनी �ाने�� �साद यादव ४००००० �यि�को खातामा रकम ज�मा

२ �ज�ा भार�ोलन संघ स�री १००००० अनुरोधप� संल� नभएको

३२.२ धानवाली पकेट �े� काय��मः गाउपा�लकाले �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना अ�तग�त साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म वमो�जम धानवाली पकेट काय��म संचालन
भएकोभनी � ९ लाख ७० हजार च�� वह�उदे��यय सहकारीलाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ। काय�िव�ध वेगर �ित�पधा� समेत नगरी सोझै छनोट ग�रएको सहकारीले धान तथा िवषादी एवम �यालो �ुवेल
लगातयको सामा�ी िवतरण गदा� पा�लकाले कृषकको िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खदनै भने खच� गदा� काय��मको समयसा�रणी संचा�लत काय��म एवम सामा�ी ख�रदको िव�ध र िवतरणको
आधार खु�ने मापद�ड तयार गरेको दे�खदनै। केकित अनुदानमा संचा�लत काय��म हो एवम लागत साझेदा�रताको अनुपात कहा के कसरी �यहोरेको खु�ने �माण संल� छैन। �पेयर चाज�र वापत � १४६२५०
तथा �यालो �ुवेल जडान वापत � ४७६००० खच� देखाएकोमा �ािव�धक मु�याकंन र कृषक वठैकवाट अनुमोदन समेत गरेको दे�खदनै। काय��मको अनुमगन र �ािव�धक मु�याकंनसिमतको वृ��तत �गित
�ितवेदन समेत संल� नभएको र �िश�ण िवषयव�तु र काय�प� आिद समेत संल� नराखी खच� लेखेकोले िनयिमत नभएको �

९७०,०००

३२.३ २०८ २०७८-३-२३ �याियक चेतना काय��मवापतको भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले �याियक सिमितको िनिम� चेतना काय��म संचालन गरेकोभनी डेभलपमे�ट फाउ�डेसनलाई � ३ लाख भु�ानी गरेको छ।काय��ममा के क�तो �याियक
सचेतना काय��म स�प� भएको र सहभािगता तथा उप��थितसमेत संल� छैन। अनुगमन गरेको �ितवेदन संल�छैन। सं�था छनोटको आधारसमेत पेश भएको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np38 of 64

३२.४ १६६ २०७८-३-२५ फाइल पेश ह�नुपन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ।गाउपा�लकाले िविभ� �वा��यको काय��म संचालन गरेवापत �वा��य संयोजक रामच�� यादवलाई � ६३५००० भु�ानी गरेको छ। काय��मको िवल भरपाई � ५८३७३७।५० को रहेकोमा �
६३५००० भु�ानी गरेकोले � ५१२६२।५० वढी भु�ानी िदएको दे�ख�छ। काय��ममा सहभागीह�को उप��थित संल� भएको दे�खदनै।अत काय��मको उप��थित र अनुमगन �ितवेदन पेशह�नुपन� �

५८३,७३७.५

३२.५ कृषक दता� �यव�थापन काय��मः गाउपा�लकाले कृषक दता� �यव�थापन काय��म वापत � ३ लाख खच� लेखेको छ। कृषकह�को त�यांक �वृि� गरेकोभनी काया�लयको कम�चारीलाई � ८००० भु�ानी गरेको
दे�ख�छ। ४ गणकले त�यांक संकलन गरेवापत � ४०००० भु�ानी गरेकोमा कुनै स�झौता गरेको दे�खदनै।तर गणक छनोट गदा� िविभ� समयमा वठैक वसेको भनी � ५२००० वठैक भ�ा भु�ानी गरेको छ।के
कित कृषकको त�यांक संकलन गरेको अिभलेख मागगदा� पेश ह�न सकेन ख�रद ग�रएको सामा�ी समेत दा�खला भएको दे�खदनै। काय��मको अनुगमन तथा �गित �ितवेदन संल� छैन।अत काया�लयकै
कम�चारीले �िश�णगदा� �लएको काय�प� वेगरको �िश�क भ�ा तथा गणक छनोट गदा�को वठैकभ�ा �लन स�ने आधार पेशह�नुपन� �

६०,०००

३२.६ १६६ २०७८-३-२५ वढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ।गाउपा�लकाले िविभ� �वा��यको काय��म संचालन गरेवापत �वा��य संयोजक रामच�� यादवलाई � ६३५००० भु�ानी गदा� िवल भरपाई � ५८३७३७।५० कोमा� पेश गरेकोले � ५१२६२।
५० वढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

५१,२६२

३३ गाउपा�लका िश�ा चालुतफ�

३३.१ ४ २०७८-३-१३ कोरोना �यव�थापन तथा चेतनामुलक काय��मको िनिम� िवधालयमा िनकासाःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा�
�य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले िविभ� िवधालयलाई कोरोना भाइरस �यव�थापन तथा जनचेतनामुलक काय��मका लािग िविभ� िवधालयलाई � ७
लाख १६ हजार िनकासा गरेको छ। काय��मको लागत अनुमान पेश भएको दे�खदनै भने िवधालय छनोटको आधारसमेट �प� दे�खदनै। िनकासा रकमवाट िवधालयमा के क�तो काय��म संचालन भए र के कित
खच� भएकोस�व�धमा खच�को िवलभरपाई तथा अनुगमन �ितवेदनसमेत संल� छैन। अत िनकासा रकमको खच�को िवल भरपाई र अनुगमन �ितवेदन पेशह�नुपन� �

�सं िवधालयको नाम िनकासा रकम

१ �ी जनता शंकर मा िव राजगढ ३ १३००००

२ �ी जनता आिव राजगढ ३ १३००००

३ �ी रा �ा िव झुटक� पोखरी राजगढ १ २६००००

४ �ी जनता िड�हार रा�ािव इनवा� राजगढ ६ १९६०००

ज�मा ७१६०००

७१६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.२ ०७ २०७८-३-२० काय�स�प� पेशह�नपन�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को (ख )र (ग ) ख�रद स�झौता अनुसार साव��जनक िनकायले रिनग िवल वा अ�य कुनै िवल वीजकको भु�ानी गदा� करारका शत�
वो�जम �ािव�धक नाप जाच गरी नापीिकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गन� सिकने �यव�थाछ। गाउपा�लकाले िविभ� िशष�कह�मा खच�गन�को िनिम� िवधालयह�मा � १८ लाख
१२ हजार ५०० िनकासा गरेकोमा हालस�मपिन काय�स�प� पेश भएको दे�खदनै। यसरी गाउपा�लकावाट िविभ� �योजनका िनिम� िनकासा भएको रकम स�व��धत िशष�कमा खच�भई काय�स�प� भए नभएको
एिकन गन� काय�स�प� �ितवेदन पेशह�नुपन� र संिघय सशत�वाट छा�वृितको िनिम� अल�गै रकम िनकासा भएको अव�थामा समेतपून गाउपा�लका िश�ा चालुवाट अल�गै छा�वृित िनकासा गनु�को कारण र
िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� �

िवधालयको नाम �योजन िनकासा छा�वृित

�ी जनता शंकर मा िव राजगढ ३ कोरोना भाइरस तथा फिन�चर �यव�थापन र मम�त सं�भार ५००००० ४८०००

�ी जनता मािव वे�ही चपेना राजगढ ४ फिन�चर �यव�थापन तथा मम�त सं�भार ३५०००० २६०००

�ी �ा िव वनैिनया राजगढ २ कोरोना भाइरस तथा फिन�चर �यव�थापन र मम�त सं�भार ३५०००० २६०००

�ी जनता आिव राजगढ ३ माटो पुन� तथा मम�त सं�भार काय� २६२५०० ०

�ी रा�ािव जमुवा राजगढ ४ फिन�चर �यव�थापन काय� २००००० ०

�ी जनता रा�ािव वरदाही राजगढ ६ फिन�चर ख�रद तथा �यव�थापन ५०००० ०

ज�मा १७१२५०० १०००००

१,८१२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.३ ०३ २०७८-३-१३
काय�स�प� पेशह�नपन�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को (ख )र (ग ) ख�रद स�झौता अनुसार साव��जनक िनकायले रिनग िवल वा अ�य कुनै िवल वीजकको भु�ानी गदा� करारका शत�
वो�जम �ािव�धक नाप जाच गरी नापीिकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गन� सिकने �यव�थाछ।गाउरपा�लकाले गाउसभाको िनण�यअनुसारभनी िविभ� िवधालयलाई भौितक पूवा�धार
तथा मम�त सं�भार काय�को िनिम� � १७ लाख ६१ हजार िनकासा गरेकोछ। मम�तस�भारको िनिम� लागत अनुमान पेश गरेकोछैन भने मम�त काय� स�प� भएनभएको एिकन गन� काय�स�प� पेश भएकोछैन।
अत गाउसभाको िनण�य तथा अनुगमन र काय�स�प� पेश ह�नुपन� �

�सं िवधालयको नाम िनकासा रकम

१ �ी जनता शंकर मा िव राजगढ ३ १००००००

२ �ी जनता आिव राजगढ ३ ५५००००

३ �ी रा �ा िव झुटक� पोखरी राजगढ १ ५००००

४ �ी जनता िड�हार रा�ािव इनवा� राजगढ ६ १६१५००

ज�मा १७६१५००

१,७६१,५००

३४ १३ २०७८-३-२३ िवल भरपाई पेश ह�नुपन� 
वढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ।गाउपा�लकाले �धाना�यापकह�को वठैकको िवल भरपाई � ११७००० भएकोमा कम�चारी अ�ण कुमार साहलाई � १२०००० भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएकोले असुल ह�नुपन� �

३,०००

३५ कम�चारीको �मण तथा अनुमगन खच�

३५.१ २०७८-११-२६ �मण अिभलेख एवं �ितबेदनः �मण खच� िनयमावली, २०६४अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण
भ�ाको २५ �ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख
रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको � ४१८८०५ �मण खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन ।, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन
�ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन गएर फक� न स�ने �थान राजिवराजलगायतकोसमेत दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन ।िनयमाबलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण
अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.२ सहकारीसं�था अनुगमनः गाउपा�लकाले पा�लकािभ� रहेका सहकारी सं�थाको २।१० दे�ख ३।१७ स�म अनुगमन गरेकोभनी ६ िदनको ३ कम�चारीलाई ��अ सिहत � २४००० अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेको
छ। गाउपा�लका �े�को सहकारी अनुगमन गरेवापत कम�चारीले अनुगमन भ�ा भु�ानी �लनस�ने आधार पेशह�नुपन� अ�यथा करकटीगरी वािक रकम असुल ह�नुपन� �

�सं पद कम�चारी अनुगमन भ�ा कर खुद भु�ानी

१ ��अ रमेश �साद यादव ९६०० १४४० ८१६०

२ आलेप �मुख अिवन यादव ७२०० १०८० ६१२०

३ �शासन �मुख निगना केसी ७२०० १०८० ६१२०

ज�मा २४००० २०४००

३६ ११ २०७८-३-२३ िवधालय अनुगमन खच� 
िवधालय अनुगमन भ�ाः अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ कोप�र�छेद ७ खच�को मापद�ड स�व�धी िनण�यतथा काय�िव�धको७।१।१मावठैकभ�ाको मापद�डको स�व�धमा �यव�था गरेकोछ।
काया�लयसमय अिघवापछी भएको वठैकमा मा�भ�ा पाउने �यव�थाछ भनेएउटै िनकायर अ�तगत�का पदा�धकारीतथा कम�चारीमा� व�ने वठैकमा भ�ा �दानगन� निम�ने �यव�थाछ।गाउपा�लकाले २ पदा�धकारी
र ६ कम�चारीलाई िविभ� िवधालय अनुगमन गरेकोभनी पा�लकािभ�कै िवधालय अनुगमन गदा�समेत अनुमगन भ�ा भु�ानी गरेको छ।पदा�धकारीको सेवासुिवधा स�व�धी कानुनले मा�सक ३ पटको अनुगमन
भ�ा उपल�ध गराउने उ�ेख भएपिन मा�सक के कित अनुगमन भएको भनी अिभलेख राखेको नदे�खएकोले एिकन गन� आधार भएन। कम�चारीले गाउपा�लकािभ�कै िवधालय अनुगमन गदा� �लएको अनुगमन
भ�ा �ा� गन� आधार पेशह�नुपन� �

कम�चारीको नाम िदन दिैनक भ�ा ज�मा भ�ा करकटी खुद भु�ानी

रमेश �साद यादव ४ १५०० ६००० ९०० ५१००

राम भगत म�डल १० १५०० १५००० २२५० १२७५०

अ�ण कुमार साह १० १५०० १५००० २२५० १२७५०

अिवन यादव २ १५०० ३००० ४५० २५५०

राम केवल �संह ४ १५०० ६००० ९०० ५१००

निगना केसी २ १५०० ३००० ४५० २५५०

ज�मा ६०००० ९००० ५१०००

६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िविवध खच�

३७.१ िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहले यो वष� िविवधतफ�  �. ४००००० िविवध काय��म तफ�  � १३२११८९ खच� गरेको छ । कितपय िवलह�मा िमित र �योजन समेत खुलेको दे�खदनै । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

३७.२ सिचवालय खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । गाउपा�लकाले
यसवष� गापा अ�य�को सिचवालय खच�वापत � ७९९८२० खच� लेखेको छ। खाजा ना�ता �टेसनरी �रचाज�लगायतको कितपय खच�को िमित �योजन र औिच�य खुलेको दे�खदनै।पदा�धकारीले कानुन वमो�जम
संचार अित�थ स�कार लगायतको खच� भु�ानी गरेको अव�थामा समेत सिचवालय खच�भनी भु�ानी िदएकोले अल�गै सिचवालय खच�को �योजन तथा आधार पेशह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

७९९,८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ �माण पेशह�नुपन� 
�माण पेश ह�नुपन�ःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ। गाउपा�लकाले देहायको खच�गदा� कैिफयतमा उ�े�खत �माण उपल�ध नभएकोले पेश ह�नुपन� �

गोभौ न र िमित आपूत�क ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

१४२।०३।१६ वेभसभ�र नेपाल वािष�क इ�टरनेट सेवा २७८६२५ स�झौता पेशह�नुपन�

१६६।०३।२१ मनोहर मु�खया कानुनी िकताव तथा �टेसनरी सामा�ी ११८७८९ �ज�सी दा�खला पेशह�नुपन�

२२४।०३।२५ िवरे�� �साद यादव खेलकुद सामा�ी ख�रद १००००० �ज�सी दा�खला र ह�ता�तरण फारम पेश ह�नुपन�

२२९।०३।२५ आर ए�ड ए ट� ेडस� मसल�द सामा�ी ९७४०६ �ज�सी दा�खला पेशह�नुपन�

२४१।०३।२९ �धरे�� कुमार यादव सावुन सेिनटाइजर लगायत १४३५८२ �ज�सी दा�खला पेशह�नुपन�

२४७।०३।३१ मनोहर गु�ा खेलकुद काय��म १००००० �ितयोिगताको समयसारणी सहभागीिटम पुर�कृत िटम लगायतको िववरण पेशह�नुपन�

२४८।०३।३१ म�जु खितवडा ि�ल िचयर िवतरण २००००० िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

नगरपा�लका �वा��य

०८।०३।२० तुलषी स�ज�कल �वा��यको स�ज�कल सामा�ी २९९९०२ ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

१८४।०७८।०३।३० मिहनारायण यादव उ�त धानको िवउ िवतरण २५५००० िवल भरपाई पेश ह�नुपन�

ज�मा १५९३३०४

१,५९३,३०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ २२० २०७८-३-५ भु�ानीमा करकटी 
भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी गरेको छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल
ह�नुपन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी �ा� गन� िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

समािनकण चालु

२२०।०३।२५ नारायण �साद रौिनयार विकलको वहस परामष� शु�क १८४०१७ १५ �ितशत करकटी ह�नुपन� २७६०२।५५

२७,६०२

४० िविभ� िशष�कमा भएका काय��म खच�

४०.१ ३ २०७८-३-१५ �वा��य िशिवर संचालनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले �वा��य िशिवर संचालन गरेवापत भनी िछ�म�ता एजुकेसन एकेडेमी ए�ड मेिडकल कलेज राजिवराजलाई � १० लाख भु�ानी गरेको दे�ख�छ। काय��म संचालनको िनिम�
लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने गैरसरकारीसं�थावाट काय��म संचालन गन�को िनिम� िनण�य �वीकृत भएको दे�खदनै। साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली वमो�जम सं�था छनोट नगरी सोझै
��तावमाग गरी काय� गराएको दे�ख�छ। काया�लयको तफ� वाट काय��मको अनुगमन गरेको �ितवेदन संल�छैन भने काय��ममा केकित सेवा�ाहीले केक�तो सेवा �ा� गरेको लगायतको काय��मको िववरण पेश
भएको छैन। िशिवर संचालन गन�स�व�धी साव�जिनक सुचना �कासन र �सारण गरेको दे�खदनै। भु�ानी गन�को िनिम� आ�त�रक िट�पणी सदरभएको �माण दे�खदनै। अत िशिवर संचालन भएको र ��तावनामा
उ�ेख भएको सेवा अपेि�त सं�या र लाभ�ाहीले �ा� गरेकोभनी एिकन गन� सिकएन। साथै लागत अनुमान वेगर ख�रद ग�रएको र सोझै सं�था छनोट गरेकोले िनयिमत नभएको �

१,०००,०००

४०.२ १९२ २०७८-२-२३ क�ा कोठा �यव�थापन स�व�धी २ िदने ता�लमः १९२।०३।२३ मधेस सरकारले जारी गरेको �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ मा काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयकै �ोत�यि�
�िश�क भएमा क�ा �लएवापतको पा�र�म नपाइने �यव�था छ। गाउपा�लकाले ०३।२२ दे�ख ०३।२३ स�म क�ा कोठा �यव�थापन स�व�धी ता�लम संचालन भएको भनी �िश�ण वापत काया�लयकै
कम�चारीलाई �िश�ण भ�ा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। काय��म संचालन गन� लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने ता�लम स�प� भएप�चातको काय�सस�प� �ितवेदन र अनुगमन �ितवेदन संल� भएको
दे�खदनै। ता�लम संचालनको त��वरसमेत उपल�ध ह�न सकेन। अत ता�लम संचालन भएको एिकन गन� आधार भएन भने गाउपा�लकाको िश�ा शाखावाट संचा�लत ता�लममा िश�ा शाखाकै कम�चारीले �िश�ण
गरेवापत �लएको �िश�क भ�ा करकटी वाहेक असुल ह�नुपन� �

�सं पद कम�चारीको नाम क�ा सं�या �िश�क भ�ा खुद भु�ानी

१ िश�ा अ�धकृत राम भगत म�डल ३ ३८२५

२ िश�ा �ासा अ�ण कुमार साह २ ३८२५

ज�मा ७६५०

७,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४०.३ ११९ २०७८-३-२३ जे� नाग�रक स�मान काय��ममा �ितवेदनवापत वढी भु�ानी भएको � ६००० एवम स�मान काय��ममा �िश�ण गरेकोभनी �लएको �िश�ण भ�ावापतको � २४००० गरी असुल ह�नुपन� � ३०,०००

४०.४ २०७८-११-२७ कृिषतफ� को तरकारीको िवउ ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद
काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले तरकारीको िवउिवतरण गन�कोलािग भनी
कृिष अ�धकृत मही नारायण यादवलाई � १९ लाख पे�क� उपल�धगराई पे�क� माफ� त काय��म संचालन गरेको दे�खयो। शु�मा इ�टर�ाइजेजवाट ९३४२ केजी वेसारको िवउ � ९४५४०० मा र �िदप िवज
भ�डारवाट िभ�डी लौका एवम का�ालगायतका तरकारीका िवउ � ६९०००० एवम िकटनासक औषधी र औषधी छन� सामा�ी � १९४२०० गरी � ८८४२०० पे�क� माफ� त सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ।
पे�क�माफ� त ख�रद गन��ममा िविभ� समयमा �मण खच�मामा� � २०००० खच� लेखेको दे�ख�छ।लागत अनुमाननै तयार गरको दे�खदनै भने अनुदानमा िवतरणगन� काय��मको साव�जिनक सुचना �कासन
नगरेको एवम छनोटको मापद�ड र काय�िव�धसमेत तयार नगरेकोले अपेि�त लाभ�ाहीलेनै अनुदान �ा� गरेकोभनी एिकन गन� आधार भएन। िवतरणको भरपाईमा समेत २०७६।०७७ लाई काटी ०७७।०७८
ले�खएको र िवतरणको िमित उ�ेख छैन।िवतरण गरेको त��वर र अनुगमन �ितवेदनसमेत संल� नदे�खएकोले िवतरणको स�व�धमा एिकन गन� सिकएन।अत साव��जनक कोषवाट अनुदान िवतरण गदा�
गाउपा�लकाले िवतरणको काय�िव�ध तयारगरी साव�जिनक सुचनाको आधारमा �ित�पधा��मक तवरले लाभ�ाही छनोटगरी अपेि�त ल�य हा�सल गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ र आव�य�ा वमो�जम अनुदानवाट
संचा�लत काय��मको अनुमगनसमेत गनु�पद�छ। लागत अनुमान वेगर पे�क� माफ� त � १९ लाखको काय��म संचालन भएको र िवउिवजन औषधी र सामा�ी ख�रद गदा� �च�लत ख�रद ऐन तथा िनयमावली
िवप�रत सोझै ख�रद गरेको िनयिमित नभएको �

१,९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४०.५ सहकारी ता�लमः�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५
�ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ ।गाउपा�लकाले ०३।२० दे�ख ०३।२२ स�म सहकारी ता�लम संचालन गरेकोभनी ता�लम अनुगमनवापत काया�लयको कम�चारीलाई अनुगमन भ�ा उपल�ध गराएको छ।
साथै �देश खच� मापद�ड २०७७ वमो�जम ता�लमको �ितवेदन तयार गरेवापत � २००० भु�ानी ह�नुपन�मा �साशन �मुख निगना केसीलाई � ५००० भु�ानी गरेको छ। अत नगर�े�िभ� संचालन भएको
ता�लममा समेत अनुगमनवापत अल�गै �लएको अनुगमन भ�ा र �ितवेदनवापत वढी भु�ानी भएको रकम करकटीगरी असुल ह�नुपन� �

�सं पद कम�चारीको नाम अनुगमन १ िदन � �िश�क भ�ा खुद भु�ानी

१ �� अ�धकृत रमेश �साद यादव २५०० २१२५

२ पशु शाखा �मुख वावुसाहेव साह २५०० २१२५

३ ना�ानास राधा कुमारी यादव १५०० १२७५

४ लेखा �मुख �लला कुमारी काक� २००० १७००

५ सुचना शाखा राम केवल �संह २००० १७००

५ �वा��य ल�मण माली २५०० २१२५

६ �शासन निगना केसी �ितवेदन वापत वढीभु�ानी ३००० २५५०

१३,६००

४१ तलवी �तवेदन 

तलवी �ितवेदनःिनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले गाउपा�लका
चालुवाट तलव भ�ा वापत � १५६२८१६५ खच� लेखेकोछ। �थािनयतफ� का कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास नगरेकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन। कम�चारीको दरव�दी एवम पदपूित� र स�वाको
अिभलेख माग ग�रएकोमा पेशह�न नसकेकोले दरव�दी वमो�जमकै पदपित� भएको र फा�जलका कम�चारी नरहेको भिन एिनन गन�स�ने आधार भएन। कम�चारीको तलवभ�ा नपुगभनी पा�र�िमक पदा�धकारीवाट
तलवभ�ा भु�ानी गरेको दे�खयोभने कितपय डोरहा�जरमा कामगन�को �याला र सरसफाई शु�कलगायतसमेत पा�र�िमक कम�चारीवाट भु�ानी गरेकोदे�खयो। अत ऐनको �यव�था पालनगरी तलवी �ितवेदन
पासगरेरमा� तलवभ�ा खच� ले�खनु पद�छ भने स�व��धत िशष�कवाटमा� भु�ानी ह�नु पद�छ।साथै दरव�दी पदपुित� लगायत कम�चारीको अिभलेख �यव��थत रा�खनुपद�छ।

४२ तलवी �ितवेदन िश�ा 

तलबी �ितवेदनःिनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ तथा �वा��य सेवा ऐन िनयमावली र िश�क सेवा ऐन िनयमावली अनुसार िश�क िव�ालय िकताबखानाबाट तलबी �ितवेदन पारीत गराएर मा� तलब
भ�ा खच� ले�नु पन�मा पा�लकाले तलबी �ितवेदन पारीत नगरी िव�ालयका िश�क कम�चारीको पा�र�िमक वापत � ४५२७७०४० खच� लेखेकोमा तलब भ�ा र �ेड रकम िभडान गरी एिकन गन� नसिकएकोले
तलबी �ितवेदन पा�रत गारएर मा� खच� ले�नु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 64

४३ सेिनटरी �याड ख�रद 

१.सेिनटरी�याडः सेिनटरी�याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ को दफा ३ बमो�जम सव ैसामुदाियक िव�ालयको क�ा ६ दे�ख १२ स�म अ�ययनरत छा�ाह�को अ�ािवधक त�याँक संकलन ग�र
दफा ४ बमो�जम एउटा मिहनावा�र च�का लािग बढीमा १६ वटा स�म�ित छा�ा वािष�क�.८७७। का दरले िनशु�क सेनेटरी �याड उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ित� �यकेट �.६४ का दरले
१९५०० �यकेट सेिनटरी �याड हा�ो स�लायस�, राजिवराजबाट िवजक नं.१६ िमित २०७८।३।२३ ख�रद ग�र �.१४१०२४०। खच� लेखेको दे�ख�छ । काय�िव�ध बमो�जम पा�लकाले सामुदाियक िव�ालयमा
अ�ययन गन� छा�ाह�को अ�ाव�धक त�याँक �लई बािष�क ख�रद योजना तयार ग�र ख�रद गनु� पन�मा बजेट �यव�थाको अधारमा ख�रद गरेको दे�खएकोले काय�िव�धको पालना भएको दे�खएन।साथै काया�लयले
�वीकृत वजेटको आधारमानै लागत अनुमान तयार गरेकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ वमो�जम लागत अनुमान तयार नगरेको काय� अिनयिमत दे�खएको �
२.२०७८।३।२३ गते सेिनटरी �याड ख�रद गरी १९ वटै समुदाियक िव�ालय ह�ता�तरण गरेको दे�खयो ।यसरी आ�थ�क वष�को अ��य ख�रद ग�रएका सेनेटरी �याडह� काय�िव�ध वमो�जम सामुदाियक
िवधालयका छा�ाह�लाई समयमै िवतरण भए नभएको स�व�धमा काया�लयले अनुमगन गरी काय��मको उद�ये वमो�जम खच�मा �भावकारीता �याउनु पद�छ।

३.�ितवेदनःकाय�िव�धको दफा २१ बमो�जम सेनेटरी �याड िवतरण काय��मको काया��वयन �गित िववरण िश�ा म��ालयले तोकेको ढाँचामा चौमा�सक �पमा िव�ालयले पा�लकामा र पा�लकाले लेखापरी�ण,

�देश सामा�जक िवकास म��ालय र िश�ा म��ालयमा पेश गनु� पन�मा पेश भएको दे�खएन । अतः काय�िव�ध बमो�जम यस काय��मको �गित �ितवेदन तयार ग�र पेश गनु� पन� दे�ख�छ ।

१,४१०,२४०

४४ १८३ २०७८-३-३० वह��ेि�य पोषण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।
बह��े�ीय पोषण काय��मको िश�ातफ�  पोषण काय��म िव�ालयमा छा�ामै�ी WASH सिहतको शौचालय िनमा�ण गन� �ी ज.अ.िव. नघ�, राजगढ ३ लाई�.७०००००। भु�ानी िदएको दे�खयो । लेखापरी�णको
�ममा उ� काय�को अनुगमन सिहतको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

७००,०००

४५ िवधालयतफ�  िनकासा

४५.१ ८१ २०७८-३-१३ िनःशु�क पा�पु�तकः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक िनकासा िददा रकम ७५ �ितशत िनकासा िदनुपन� �यव�था
रहेकोमा पा�लकाले िव�ालयह�संग शैि�क �यव�थापन सूचना �णालीमा �िव� भएको िव�ाथ�को क�ागत सं�या र दररेट अनुसार िहसाब एिकन गरी िदनु पन�मा सो िव�ध र �ि�या पुरा १९ वटा िव�ालयलाई
पा�पु�तक ७५ �ितशत िनकास भनी गोभौ न ८१।०७८।०३।१३वाट �.२१२४०५१।र गो.भौ.नं ११४।०७८।०३।२० मा दो�ो प�पु�तक २५ �ितशत िनकासा �.७०८०१२ गरी कुल �.२८३२०६३
अनुदान िदएको दे�खयो । साव�जिनक िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�लाई उपल�ध गराए नगराएको, िव�ालयले �योग गन� पा�सामा�ी पा��म िवकास
के��को �वीकृत सूिच म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ ।
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४५.२ िदवा खाजा अनुदानः काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िददा सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बालिवकास
क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�को त�यांकका आधारमा �थानीय तहले �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५ का दरले १८० िदनका लािग िव�ालय संचालन भएको िदनलाई आधार मानेर
िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने र �थानीय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराईएको िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हाजरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धान�यापक र िव�ालय �यव�थापन
सिमितको अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात अनुदान िदने �यव�था छ। गो.भौ.नं.३०।०७७।१२।०४ बाट १७ वटा िव�ालयलाई षौष १५ दे�ख चै� मसा�तस�म
�.४२३२४३०। र गो.भौ.नं १३०।०७८।३।२२ बाट १८ वटा िव�ालयलाई ७९९६६४गरी कुल �.५०३२०९४ अनुदान िदएकोमा काय�िव�ध अनुसारको िव�ाथ� सं�या र �यव�थापन सिमित अ�य�बाट
�मािणत हा�जरी र अनुगमन �ितवेदन वेगर अनुदान िदएको दे�खएकोले वा�तिवक अनुदान रकम एिकन गन� सिकएन ।

४५.३ ११४ २०७८-३-२० छा�वृ��ः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ का अनुसार समुदाियक िव�ालयह�लाई छावृ�� अनुदान िददा िव�ालयले स�पूण� छा�ाह�, द�लत छा� र आिदवासी जनजाित छा�को परी�ामा भएको
उप��थितको आधारमा ईिमसमा नामनमेिश भएका छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�ह�को डाटा संकलन गरी छा�वृ�� िवतरण गनु� पन�मा यस वष� गो.भौ.११४िमित २०७८।३।२० बाट १९ वटा िव�ालयह�लाई
�.१४८८१५० अनुदान िदएकोमा काय�िव�ध अनुसार िवतरण गरेको आ�थ�क वष�, िमित र सिमितको िनण�य सिहतको भरपाई पेश गनु�पन� �.

१,४८८,१५०

४५.४ काय� स�प� �ितवेदन÷ साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५अनुसार देहायका िव�ालयह�लाई ४ कोठे भवन लगायत िनमा�ण गन� �. ४३०००००। सश�त अनुदान िदएकोमा िनमा�ण स�प� ग�र
गाउपा�लका सम� �ािव�धक नापजाँच र मू�याकन �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

गो भौ।िमित िव�ालयको नाम काय��म अनुदान रकम

७९।०७८।०३।१३ �ी जनता शंकर मा.िव. राजगढ चार कोठे भवन आर.�स.�स. भवन फिन�चर सिहत �थम िनकासा १०८००००

७९।०७८।०३।१३ �ी शारदा रा. �ा. िव. राजगढ ६ WASH सिहतको शौचालय िनमा�ण �थम िक�ता िनकासा २१००००

११५।०७८।३।२० �ी जनता शंकर मा.िव. राजगढ चार कोठे भवन आर.�स.�स. भवन फिन�चर सिहत अ��तम भ�ानी २५२००००

११५।०७८।३।२० �ी शारदा रा. �ा. िव. राजगढ ६ WASH सिहतको शौचालय िनमा�ण अ��तम िक�ता िनकासा ४९००००

ज�मा ४३०००००

४,३००,०००

४६ ११६ २०७८-३-२० िवल भरपाई पेश ह�नुपन� 
िवल भरपाईःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ३९ (५)मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई र �माण कागजात रा�ख लेखा रा�नु पन� �यव�था
रहेको छ। कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म संचालन गन� तथा �ार��भक क�ा पढाई काय��मका लािग िन�न १९ वटा िव�ालयह�कालाई �.

२२७४२००।िनकासा गरेकोमा काय��म संचालन भएको िवल भरपाईसिहत �माण पेश गनु� पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �

�.सं. िव�ालयको नाम सुर�ा सामा�ी ख�रद गन� CUG सेवा संचालन गन� कुल रकम

२,२७४,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 64

१. �ी जनता शंकर मा.िव. राजगढ २६४६०० ४२०३७५ ६८४९७५

२. �ी ज.आ.िव. नघ� ३ १२८००० ८८१२५ २१६१२५

३. �ी स�यासी रा.�ा.िव. अ�धरी २१६०० ७१२५ २८७२५

४. �ी नवोदय रा.�ा.िव.क�ी ४४६०० १४२५० ५८८५०

५. �ी रा.�ा.िव. मलेकपुर ४२००० १८३७५ ६०३७५

६. �ी ज.मा.िव. वे�ही चपेना ११९८०० १४६६२५ २६६४२५

७. �ी रा.�ा.िव. िप�ा २६२०० १०१२५ ३६३२५

८. �ी ज.रा.�ा.िव. जमुवा ३७६०० २३२५० ६०८५०

९. �ी खु.ज. श.आ.िव. कमलपुर १००८०० ७९१२५ १७९९२५

१०. �ी मा.िव. बनैिनयाँ १०८८०० १३२००० २४०८००

११. �ी रा.�ा.िव.झुटक� पोखरी ३५६०० २०२५० ५५८५०

१२. �ी रा.�ा.िव. कजरा झुटक� २०८०० १४६२५ ३५४२५

१३. �ी रा.�ा.िव.झुटक� ६ ६१४०० २९२५० ९०६५०

१४. �ी शारदा रा.�ा.िव. फिकरा ४२४०० १०८७५ ५३२७५

१५. �ी ज.िड.रा.�ा.िव. ईनवा� फिकरा ४४८०० २०६२५ ६५४२५

१६. �ी ई.रा.�ा.िव. खानटोल २५००० ० २५०००

१७. �ी मदसा� �सराजुल ई. बरकतपुर २१६०० ० २१६००

१८. �ी मदसा� ईशाअतुल उलुम फिकरा २६८०० ० २६८००

१९. �ी ज.रा.�ा.िव. बरदाही ४५८०० २१००० ६६८००
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ज�मा १२१८२०० १०५६००० २२७४२००

४७ �कोष कोष

४७.१ २ २०७८-३-२९ �देश सरकारको सहयोगमा ५ वेडको अ�पताल िनमा�ण गन� �.५०००००। वजेट िविनयोजन गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा ५ वेडको अ�पताल िनमा�णको �ािव�धक मू�यांकन र लागत ��टमेट पेश नगरी
मुकेश ट� ेडस� ए�ड स�लायस�(६०८८७७३६५) िवजक नं.३१।०७८।२।२८ लाई �.४९९७४३ �ित�पधा� नगराई सोझै भु�ानी गरेकोले �ािव�धक मू�यांकन सिहत अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �

४९९,७४३

४७.२ ३ २०७८-३-३० िमित २०७७।४।१ दे�ख ५।३० स�म �थान नखुलाई �वारे�टाईन संचालन वापत सुरेश िकराना �टोर(६०६२९५४३५), राजिवराजलाई िवजक नं ६१७ दे�ख ६३४ स�म १८ टु�ा िवल पेश गरी चामल, दाल
तथा तरकारी ख�रद �.३५८७२२। भु�ानी गरेको दे�खयो ।�वारे�टाईन संचालन भएको वडा नं, �थान, सहभािगको सं�या, �वारे�टाईन संचालनको फोटो, मुचु�का तथा अनुगमन �ितवेदनसमेत पेश
नभएकोले िवलले मा� �वारे�टाईन संचालन भएको एिकन गन� आधार नभएको �.

३५८,७२२

४७.३ ४ २०७८-३-३० आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा िमित २०७७।४।१ दे�ख ५।२७ �थान नखुलाई संचा�लत �वारे�टाईनमा खाना खाजा �यव�थापन गरे वापत जय महादेव �टोर, राजिवराज (६००४७१३८७) िवल नं २६७६ दे�ख
२६९४ स�म १९ टु�ा िवल मा� पेश गरी �.२७५२१५।भु�ानी गरेको छ ।काय�लयले िवल मा� पेश गरी �कोप �यव�थापन कोषबाट �.२७५२१५। खच� लेखेकोमा काया�लयले �वारे�टाईनमा कित जना खाना
खाजा खाएको, कित िदन स�म �वारे�टाईन संचालन भएको, लागत अनुमान तयार नगरेको, अनुगमन �ितवेदन पेश नभएको, �वारे�टाईनको र�ज� पेश नगरेको, �वारे�टाईनमा भएको खच� एिकन गन� आधार
पेश नभएको �

२७५,२१५

४८ संिघय सशत� अ�तग�त �वा��य चालु काय��म खच�

४८.१ १३३ २०७८-३-२२ �वा��य �मण खच�ः �मण खच�िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५
�ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ
।काया�लयको �वा��य शाखाका कम�चारीले िविभ� �थानमा �वा��य स�व�धी काय�को िनिम� �मण गदा� � १ लाख ९० हजार �मण खच� लेखेकोमा �मण िवल र �मण आदेश संल� दे�खदनै। अत कम�चारीको
�मण आदेश तथा िवलपेश ह�नुपन� �

१९०,०००

४८.२ ९९ २०७८-३-१९ रेनकोट र �याग िवतरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले रेनकोट �याग लगायतको सामा�ी ख�रद गरेवापत ह�मा जनरल �टोस�लाई � ४९८३५८।२५ भु�ानी गरेको छ। ४८ थान रेनकोट र १५ थान �याग ख�रद गरेकोमा पा�समा
दा�खला गरेको �ितवेदन र िवतरणको भरपाई संल� नभएकोले दा�खला �ितवेदन र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� �

४९८,३५८
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४८.३ न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण
सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायको फम�लाई मू.अ.कर भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी
�यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौ न र िमित आपुत�क सामा�ी करयो�य मु�य मुअकर मुअकर भु�ानी ननफाइलर

१०२।०३।१९ राजदेवी अफसेट �यान न ६०७७९९८८२ ओिपडी िटकट छपाई ६६८०० ८६८४ ८६८४ ०७८।०३

१५८।०७८।२४ राजदेवी अफसेट �यान न ६०७७९९८८२ दता� फारम लगायतको छपाई काय� सशत��वा��य २१९३५९ २८५१६ २८५१६ ०७८।०३

ज�मा ३७२००

३७,२००

४९ �वा��यको तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले संिघय सशत�तफ� को
�वा��यका कम�चारीको तलव भ�ा वापत � २०५००००० खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पास नभएकोले कम�चारीको तलव भ�ा तथा �ेड भु�ानी स�व�धमा भएको खच� एिकन ह�न सकेन। तलव भु�ानी
गदा� कितपय भौचरमा तलव भु�ानी गदा�को क�चावारी तथा वकै आदेश लगायतको कागजात संल� छैन।

५० आ�त�रक आय 

१.कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा भाडा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित को िववरणमाग गदा� पेश ह�न सकेन।
२. रसीद ठेली पेश नभएकोः लेखापरी�ण �ममा आ�त�रक राज�वको िन�न र�सद �याड ठेलीह� पेश नभएकोले काया�लयले उ� ठेलीह� स�ब�धमा छानिवन गरी राज�व िहनािमना भए नभएको स�ब�धमा
एिकन गरी स�ब��धत �यि�ह�लाई �ज�मेवार बनाई के कित राज�व संकलन भएको हो िनयमानुसार ला�े ज�रवाना सिहत असुलउपरगरी राज�व दा�खलाको �माण पेश गनु�पद�छ।

र�सद बुझेको नाम र पद र�सद नं. ठेली सं�या ठेलीको �कार

नखुलेको २९०१-२९५०,३००१-३०५० २ थान नगदी

सा.प.अिनता भारती ३३५१-३४०० १ थान नगदी

ख�रदार उपे�� काक� ३८०१-३८५० र ३९५१-४००० २ थान नगदी

नखुलेको ४०५१-५००० १९ थान नगदी

ख�रदार उपे�� काक� ५१५१-५२०० १ थान नगदी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 64

छुतह� म�डल १०५१-११०० १ थान मालपोत

३. रा�सद िनय��ण खाताः लेखापरी�णको �ममा र�सद िनय��ण खाता पेश नभएकोले नगदी र�सद तथा मालपोत र�सदको गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को छपाई र खच�को िहसाब नरहेकोले लेखापरी�णको
�ममा पेश भएको र�सदको मा� लेखापरी�ण ग�रएको छ । उ� र�सदबाट �.६०४८००।राज�व �ा� भएकोले काया�लयले र�सद िनय��ण खाता रा�ख र�सदको आ�दानी र खच�को अिभलेख रा�नु पद�छ ।
४. �यवसायकरः�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ५८ मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ�रहेका िविभ� �यवसायगन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेकोछ।पा�लकाले
�यवसायीह�को लगतराखी राज�व असुलगनू� पन�मा �यवसायीह�को लगत तथा कर रकम समेत संकलन गरेको पाईएन।पा�लकाले यस बष� �याबसाय करमा असुली शु�यरहेबाट �यवसाय दता� नभएका
�यवसायीह�को अनुगमन गरेको पाईएन। पा�लका �े�िभ�का �यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ।
५.सवारीकरः�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ६४ मा पा�लकलेआ�नो �े�िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता�तथा वािष�क सवारीकर र आ�नो �े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा
तोिकए बमो�जम सवारीकर उठाउने उ�ेखछ।स�व��धत िनकायसँग सम�वयगरी हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउनेतफ�  स�व��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।
६. मनोर�नकरः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयोहल, सां�कृितक �दश�नहल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको शू�कमा कर �लनुपन�
�यव�था छ।आ�थ�क वष� २०७७।७८मा पा�लकाले मनोर�न कर राज�व असुली शु�य दे�खयो । यसपालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर एिकनग�रअसुल गनु� पद�छ।
७. राज�वको अिभलेखः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए
बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ ।काया�लयले यस वष� राज�व आ�दानी तफ�  राज�व आ�दानीको ब�क नगदी िकताब र राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता राखेको दे�खएन। ऐनको
�यव�था अनुसार फारम राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ ।यस वष� नगदी र�सदबाट असुल गरेको �सफा�रस दर�तुर र मालपोत वापतको �.५४०८६९।।आ�दानी गरेकोमा सोको र�सद न�बर
अनुसार दिैनक आवज� नराखेबाट असुली गरी आ�दानी गरेको रकम एिकन ह�न सकेन ।
८.आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापरी�णको �ममा आय ठे�का िववरण पटक पटक माग गदा� लेखापरी�ण अव�ध िभ� पेश नभएकोले आय ठे�काबाट �ा� भएको आ�दानी एिकन गन� सिकएन । काया�लयले
सो स�ब�धमा छानिवन गरी आय ठे�काबाट �ा� गनु�पन� आय संझौता वमो�जम असुल उपर गनु�पद�छ ।
९. गाउँपा�लकामा भएको सावारीसाधन तथा मे�सन औजारको आ�दानी तथा लगबुक पेश नभएकोले काया�लयले मेिशन औजार �योगको लगवुकराखी आ�दानीको �यव��थत अिभलेख रा�नु पद�छ।
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५१ सामा�जक सुर�ा काय��म 

१.सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ बमो�जम सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा आ�थ�क बष�को अ��यमै रकम िफता�
गनु�पन�माआ�थ�क वष� २०७७।७८मा वडा नं १ दे�ख ६ स�म नेपाल.एस.िव.आई ब�क राजगढलाई ितनटै िक�ता वापत कुल �.१०७५३२०००।िनकासा भई �.१०६७४५४२४।िवतरण गरी बाँक�
�.७८६५७६।िमित २०७८।१०।११ गते कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयमा िफता� गरेकोले काय�िव�ध अनुसार समयमै िफता� गनु�पन� र लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको ब�कको
प� संल� भएको तर वकै �टेटमे�ट पेश भएको दे�खएन। काया�लयले यस स�ब�धमा चौमा�सक �पमा ब�क �टेमे�ट �लई िवतरण रकम एिकन गनु� पनु� पद�छ ।
२. अनुगमन तथा िनरी�णः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ बमो�जम म��ालय, िवभाग, �देश म��ालय तथा गाउँकाय�पा�लका अ�य� वा �मुख �शासक�य अ�धकृतले भ�ा
िवतरण काय� �कृयाको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको
दे�खएन। यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन।
३. लगत क�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनुपन�मा कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, एकल मिहलाले िववाह गरेमा,
बालबा�लकाको उमेर ५ वष� पुगेमा, ब�कबाट िवतरण भएकोमा लगातार १ बष� स�म खाता िन���य भएमा, सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि� बसाई सरी अ�य� गएमा र अयो�य �यि� भ�ा �ा� गरेको �मािणत
भएमा �थानीय तहको वडा काया�लयमा ३५ िदन िभ� घटना दता� गराएमा वा कुनै लाभ�ाहीले घटना दता� नगराएमा नगराएको अव�थामा �थानीय तहका वडा अ�य�, वडा सद�य वा वडा सिचव वा काय�रत
कम�चारीले घटना भएको जनकारी पाएमा स�य त�य बुझी वडा काया�लयबाट लगत क�ा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा लाभ�ाहीको लगत क�ा गरेको िववरण
लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले वा�तिवक सं�या एिकन गन� सिकएन ।
४. पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ बमो�जम �थानीय तहले ला�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पूरा गनु�पन� �कृया
स�ब�धी �थानीय सामा�जक संघसं�था तथा गैर सरकारी सं�थाको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र सो स�ब��ध सूचना �थानीय एफ.एम. लगायत संचार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� र
भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामावली �थानीय तहले आ�नो वेभसाईटमा रा�ने �यव�था रहेको छ ।यस वष� पा�लकाले सो बमो�जम काय� गरेको दे�खएन ।
५. साव�जिनक सुनुवाईः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३४ बमो�जम �थानीय तह तथा वडा सिमितले भ�ा स�ब�धी िवषयमा साव�जिनक सुनुवाईबाट �ा� गुनासो तथा सुझावम�ये
�थानीय तहले आफुले स�ने कुरा स�बोधन गरी �थानीय तहबाट स�बोधन ह�न नस�ने गुनासो तथा सुझाव स�ब�धका लािग �थानीय तह, �देश सरकार वा नेपाल सरकारको स�ब��धत िनकायमा पढाउनु पन�
�यव�था भएकोमा सो बमो�जम साव�जिनक सुनुवाई भएको दे�खएन ।

५२ संिघय सशत� अ�तग�त कृिष चालुका काय��म

�म भौचर
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५२.१ ६५ २०७८-३-१० सशत� कृिषः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४को िनयम९९ वमो�जम गैरसरकारी सं�थावाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�य�ा िक�सम, समयाव�ध, काम गुण�तर, जनशि� काय� संचालनको
िव�ध सिहतको काय��े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन�, १५ िदनको सुचना गरी मौजुदा सुची तयार गनु�पन�, उपरो� काय��े�गत शत� पुरा गरी �यनुतम रकम ��ताव गन�
��तावको ��ताव ��वकृित पेश गन� �यव�था कानुनले गरेको छ । गाउपा�लकाले धानको िवउ क�पो� मल िवषादी �पेयर जाज�लगायतको सामा�ी िवतरण र ता�लम संचालन गरेकोभनी �ी राम जानक� कृषक
समुहलाई � ४७७७२५ भु�ानी गरेको छ। काय��म संचालन गन� �ी राम जानक� कृषक समुहलाई सोझै काया�देश िदएको दे�ख�छ भने कृषक छनोटको आधार समेत खुलेको दे�खदनै। काय��म संचालनको
िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको �माण र कृषकले आवेदन िदएको फारम पेशह�न सकेन। काय��म संचालन भएको फोटोसमेत संल� छैन।अत काय��म संचालन भएकोभनी एिकन गन� सिकएन।५०
�ितशत अनुदानमा िवतरण गन� काया�देश िदएकोमा कृषकको सहभािगताको खच�को भरपाई � ३२६६२५ मा� रहेकोले � ८६६८७।५० लागत साझेदा�रता नपुग दे�ख�छ।अत साव�जिनक खरीद ऐन तथा
िनयमावलीको उ�े�खत �कृया अवल�वनगरी गैरसरकारी सं�था छनोट गन� र साव�जिनक सुचनाको आधारमा आवेदन संकलनगरी �ित�पधा��मक तवरले अपेि�त लाभ�ाही छनोटह�ने गरी काय��म संचालन
ह�नुपद�छ।

५२.२ १६२ २०७८-३-१० साव�जिनक खरीद िनयमावली२०६४को िनयम९९ वमो�जम गैरसरकारी सं�थावाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�य�ा िक�सम, समयाव�ध, काम गुण�तर, जनशि� काय� संचालनको िव�ध
सिहतको काय��े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन�, १५ िदनको सुचना गरी मौजुदा सुची तयार गनु�पन�, उपरो� काय��े�गत शत� पुरा गरी �यनुतम रकम ��ताव गन� ��तावको
��ताव ��वकृित पेश गन� �यव�था कानुनले गरेको छ। गाउपा�लकाले धानको िवउ क�पो� मल िवषादी �पेयर जाज�लगायतको सामा�ी िवतरण र ता�लम संचालन गरेकोभनी �ी वावा िडिहवर िम��त कृषक
समुहलाई � ४७७७२५ भु�ानी गरेको छ। वाड न १ मा काय��म संचालन गन� �ी वावा िडिहवर िम��त कृषक समुहलाई सोझै काया�देश िदएको दे�ख�छ भने कृषक छनोटको आधार समेत खुलेको दे�खदनै।
काय��म संचालनको िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको �माण र कृषकले आवेदन िदएको फारम पेशह�न सकेन। काय��म संचालन भएको फोटोसमेत संल� छैन। अत साव�जिनक खरीद ऐन तथा
िनयमावलीको उ�े�खत �कृया अवल�वनगरी गैरसरकारी सं�था छनोट गन� र साव�जिनक सुचनाको आधारमा आवेदन संकलनगरी �ित�पधा��मक तवरले अपेि�त लाभ�ाही छनोटह�ने गरी काय��म संचालन
ह�नुपद�छ। ५० �ितशत अनुदानमा िवतरण गन� काया�देश िदएकोमा कृषकको सहभािगताको लागत साझेदा�रताके कितरहने उ�ेख गरेको दे�खदनै। �पेयर चाज�वापत � ७३१२५ भु�ानी गरेकोमा िवल संल� छैन
भने �यालो �ुवेल जडान वापत � २०४००० भु�ानी गरेकोमा जडानको नापी र काया�स�प� पेश भएको छैन। काय��म केक�तो भए नभएको पा�लकाले अनुगमनसमेत गरेको दे�खदनै। कृषक ता�लमको
िनिम� खच� लेखेकोमा ता�लमसंचालनको फोटोसमेत संल�छैन। अत पा�लकाले अनुगमन गरी िवतरण एवम ता�लम स�व�धमा �ितवेदवन पेशह�नुपन� �

४८५,०००

५३ वयर वोका ख�रद तथा वठैक भ�ा

�म भौचर
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५३.१ १२४ २०७८-३-२३ वोयर जातको बोका ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा
बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� संिघय सरकार चालुवाट �ित�पधा� वेगर आदश� कृिष सहकारी सं�थालाई छनोटगरी
पाठी तथा वोका र चापकटर एवम भेटनरी औषधी लगायतको सामा�ी िवतरण र ता�लम काय��म गरेकोभनी � १४ लाख ५५ हजार भु�ानी गरेको छ।आदश� कृिष सहकारी सं�थाले �ल�क� रामचे व�नेत
पशुपं�ी कृिष फाम�वाट १०५ थान वा�ाको � ११६०४६० र जमुनापारी �स वोका ४ थानको � १५४२०० मा ख�रदगरेको भरपाई तथा चापकटर ४ सेटको � ११०००० कासाथै भेटनरी औषधी �
११०००० लगायतको िवल र ता�लमको खच� संल�गरी काया�लयलाई पेशगरेको आधारमा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। काय��मको समि�गत लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने केक�तो वोका र पाठी ख�रद
गनु�पन�हो सो स�व�धमा स�झौता र काया�देशमा समेत उ�ेख गरेकोदे�खदनै।ख�रद ग�रएको वोका जमुना �स वोकानै रहेको र पाठीसमेत ��ताव वमो�जमकै गुण�तर र जातको भएको एिकन ग�रएको �माण
भेिटएन। ख�रद ग�रएको वोकाको मु�य वरावरको रकमको िवमा गनु�पन�मा िबमा गरेको दे�खएन।वोकाह� शा�ररीक �पमा �व��य भए नभएको पशु िचिक�सकबाट जाँचबुझ गराई सोको आधारमा �व�थ बोकाह�
मा� ख�रद गनु�पन�मा �वा��य परी�णनै गराएको दे�खएन। काया�लयले काय��म संचालन गनु�पूव� कृषक�तरमा सूचना �वाह गरी पन� आएको आवेदनवाट कृषक छनौट गरी बोका िवतरण गनु�पन�मा कृषकको माग
तथा छनौटको आधार तयार नगरी बोका ख�रद गरेको दे�खयो। िवतरण ग�रएको कृषकको स�पक�  न�वर समेत नखुलेकोले र टयाग समेत उ�ेख नगरेकोले वोकाको भरपाईमा संल�ले वोका वुझेकोस�व�धमा
एिकन गन� सिकएन। िवतरण ग�रएको वोका २ वष�स�म िव�� िवतरण गन� नपाउने उ�ेख भएपिन अनुमगन गरेको नदे�खएकोले वोकाको �वा��य अव�था लगातय िव�� िवतरण गरेको स�व�धमा स�यता एिकन
गन� आधार भएन। लागत अनुमानसमेत तयार नगरी सोझै ख�रद गरेको तथा जात र तौलसमेत नखुलाई भरपाई संल� गरेको एवम िवतरण गरेको वोकामा टयाग समेत उ�ेख नगरेकोले पा�लकाले यसस�व�धमा
वृ��तत अनुगमन गरी भएको खच� तथा िवतरण गरेको वा�तिवक सं�या र िवतरणको छनोटको आधारसिहतको �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

१,४५५,०००

५३.२ ११९ २०७८-३-२१ पकेट �े� िवकास काय��मको वठैक भ�ाः ११९।०७८।०३।२१ अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५को प�र�छेद ७खच�को मापद�डस�व�धी िनण�यतथा काय�िव�धको ७।१।१मा वठैकभ�ाको
मापद�डको स�व�धमा �यव�था गरेकोछ। काया�लय समयअिघवापछी भएको वठैकमा मा�भ�ा पाउने �यव�थाछ भने एउटै िनकायर अ�तगत�का पदा�धकारीतथा कम�चारीमा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान गन�
निम�ने �यव�थाछ।गाउपा�लकाले वा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन पकेट िवकास काय��म संचालन �कृयाको लािग वठैक वसेको भनी १ पदा�धकारी र ३ कम�चारीलाई वठैक भ�ा िवतरण गरेकोछ।
पदा�धकारीले मा�सक वठैक भ�ा वापत �देश सरकारको सेवासुिवधा स�व�धी कानुन वमो�जम केकित भु�ानी भएको अिभलेख राखेको छैन।यसरी पा�लकाले संचालन गरेको काय��ममा पा�लकाको कम�चारीले
वठैकको माइ�यटु समेत संल� नगरी अल�गै भ�ा �लएको करकटीगरी असुल ह�नुपन� �

पद कम�चारीको नाम िदन दर ज�मा रकम करकटी खुद भु�ानी

��अ रमेश �साद यादव ५ २००० १०००० १५०० ८५००

लेखा �मुख �लला काक� ५ २००० १०००० १५०० ८५००

�शासन निगना केसी ५ २००० १०००० १५०० ८५००

ज�मा ३०००० २५५००

२५,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np56 of 64

५४ १५९ २०७८-३-२४ पोषण संवेदनिशल काय��म 

पोषण संवेदनिशल काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� �यव�था छ।पा�लकाले पोषण संवेदनिशल काय��म अ�तग�त ह�वा नमिकन �खचडी लगायतको सामा�ी वापत नेपाल �वा��य इ�डि��जलाई � ४१९९९६।६९ भु�ानी गरेकोछ। ख�रद ग�रएको
सामा�ीको लागत अनुमान तथा �योगको अव�था वा िवतरणको भरपाई संल� नभएकोले लागत अनुमान र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� �

४१९,९९६

५५ लघुउधम तथा �सप िवकास ता�लम 

लघुउधम िवकास ता�लमःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ।पा�लकाले लघुउधम िवकास ता�लम संचालन गरेकोभनी �रिषका�त यादवको िविभ� समयको पे�क� फछ�यौत गरेकोमा िवल भरपाई तथा ता�लमको िववरण संल� छैन। अत पे�क� फछ�यौट
गदा�को िवल भरपाई पेश ह�नुपन� �

गोभौ न र िमित कम�चारीको नाम ता�लमको नाम पे�क� फछ�यौट रकम कैिफयत

१८६।०७८।०३।३१ �रिषका�त यादव लघुउधम िवकास ता�लम १२७४००० िवल भरपाई पेशह�नुपन�

१८७।०७८।०३।३१ �रिषका�त यादव लघुउधम िवकास ता�लम ४००००० िवल भरपाई पेशह�नुपन�

१२१।०७८।०३।२१ �रिषका�त यादव �िव�ध ह�ता�तरण १४०००० िवल भरपाई पेशह�नुपन�

ज�मा १८१४०००

१,८१४,०००

५६ वह��ेि�य पोषण काय��म

५६.१ १२२ २०७८-३-२१ पोषण अिभमू�खकरण काय��मः गाउपा�लकाले पोषण अिभमु�खकरण काय��म संचालनवापत समाज सुधार तथा वातावरण िवकास नेपाललाई � ४३३००० भु�ानी गरेको छ। स�झौतामा खच�को िवल भरपाई
पेश ह�नुपन� उ�ेख भएकोमा केकित खच� भएको िवल भरपाई संल� छैन। काय��मको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने ता�लम संचालनको फोटो र अनुगमन �ितवेदनसंल� छैन।अत खच�को िवल भरपाई
र काय�स�प� �ितवेदन पेशह�नुपन� �

४३३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.२ १२७ २०७८-३-२२ वह��ेि�य पोषण काय��म अ�तग�त हासको च�ा िवतरण काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले राधेराधे पशुपालनवाट ५०० हासको च�ा � ५००कादरले ख�रद गरेकोभनी राधेराधे पशुपालनलाई � २५०००० भु�ानी गरेकोछ।
काय��म संचालनको लागत अनुमान तयार गरेकोदे�खदनै भने सुनौलो हजारिदनका गभ�वती तथा सु�केरी मिहलाह�लाई छनोटको आधार र अिभलेख तयार गरेकोछैन। साव�जिनक सुचना �कासन र �सारण
गरेको समेत दे�खदनै। अनुगमन गरेको अनुगमन �ितवेदन संल�छैन भने १ हासको च�ाको िनिम� � ५०० वजार दररेटभ�दा तुलना�मको �पमा वढीमा ख�रद गरेको दे�ख�छ। यस काय��मको िनिम� अनुगमन
गरेकोभनी अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेकोमा गाउपा�लकािभ�कै काय��ममा अनुगमन �ितवेदन वेगरनै कम�चारीलाई भु�ानी गरेको अनुगमन भ�ाकरकटी गरी असुल ह�नुपन� �

पद अनुगमनकता� दर िदन ज�मा करकटी खुद भु�ानी

��अ रमेश �साद यादव २५०० १ २५०० ३७५ २१२५

पशु शाखा�मुख वावु साहेव साह २५०० १ २५०० ३७५ २१२५

लेखा �मुख �लला कुमारी काक� २००० १ २००० ३०० १७००

कास राज नारायण यादव १००० १ १००० १५० ८५०

ज�मा ८००० ६८००

६,८००

५६.३ ९६ २०७८-३-१९ पोषण �वा��य चौक�को �यनुतम मापद�ड स�व�धी ३ िदने सिम�ा काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले पोषण �वा��य चौक�को �यनुतम मापद�ड स�व�धी ३ िदने सिम�ा काय��म संचालन गरेकोभनी समाज सुधार तथा
वातावरण िवकासलाई � ३४८५०० भु�ानी गरेको छ। स�झौताको वुदा न ६ मा काय��मको खच�को िवल भरपाई पेशह�नुपन�भनी उ�ेख भएकोमा के कित खच� भएको िवल भरपाई संल� छैन। सिम�ा
काय��ममा के क�ता िनण�य भएको भनी िनण�य र छलफलको माइ�यटु संल� छैन। स�झौतामा िमित र काय��मको िववरण समेत उ�ेख भएकोछैन भने काय��म स�प� भएप�चात �ितवेदन पेश गरेकोछैन। अत
स�झौता वमो�जमको िवल भरपाई र सिम�ा गो�ीमा भएको छलफल र िनण�यको �माण पेश ह�नुपन� �

३४८,५००

५६.४ ९४ २०७८-३-१९ पोषण कन�र �थापनाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले पोषण कन�र �थापना गरेकोभनी समाज सुधार तथा वातावरण िवकास नेपाललाई � ४९९००० भु�ानी गरेको छ। केकित पोषण कन�र �थापना भएकोहो स�व��धत
काया�लयको प� संल� नभएकोले पोषण कन�र �थापना भएको काया�लयको प� पेश ह�नुपन� �

४९९,०००

५७ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१. �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकासमाफ� त नाग�रकको जीवन यापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ।यस काय��म अ�तग�त �थानीयतहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ३५९ जनालाई
रोजगारी उपल�ध गराई �.१८२७४१०८ खच� गरेको छ।लि�त वग�लाई िनद�िशकाले तोकेको िदन लगातार १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच�
लेखेका छन्।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

�.सं. िनमा�ण काय� अव�ध रोजगार पाउनेको
सं�या

खच� रकम

१. झटक� पोखरी दे�ख रामनारायण यादवको खेत स�म कुलो पैनी िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

९ जना ४५९२५१

२. नहरी दे�ख िवरे�� खेत स�म कुलो पैनी िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
३१
(१०० िदन)

४ जना १९३०८९

३. झुटक� पोखरीको गेट दे�ख डवरी पोखरी स�म मम�त स�भार काय� २०७७।११।०५ दे�ख०७८।
०२।१५
(१०० िदन)

१६ जना ८२७२००

४. डवरी दे�ख कजरा नदी स�म सडक िनमा�ण काय� २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

२७ जना १३७४९६१

५. ठाडी मुल नहर दे�ख भगवती म��दर ह�द ैसािवक बनैिनया वडा नं.९ ख स�म पैिन िनमा�ण काय� २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

८ जना ४०५३२८

६. मेन रोड कुशमाही डगर कमलपुर दे�ख बोड�र स�म बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

२७ जना १३८१९४१

७. मा िव बनैनीयाले भोग गरेको नेपाल सरकारको नाममा दता� रहेको डोमा पोखरीको पूव� पिट िडल दे�ख परराही पोखरी
स�म बाटो िनमा�ण

२०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०

१० जना ५०१४९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(१०० िदन)

८. वडा िभ� भएका कुलो पैनी नहरी आिदको मम�त तथा �जण�धार स�ब�धमा २०७७।११।०५ दे�ख०७८।
०२।१५
(१०० िदन)

१६ जना ८२७२००

९. मेन रोड दे�ख फाटक दे�ख कजरा नदी वे�हा मोड स�म बाटो िनमा�ण काय� २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

२२ जना ११२६०२६

१०. पुरनाही पोखरी दे�ख राजखोर पोखरी स�म बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१७ जना ८७०१११

११. मेन रोड दे�ख अनहरी स�यासी थान स�म बाटो िनमा�ण काय� २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

७ जना ३५८२८१

१२. नहर दे�ख रजमान रन स�म सडक िनमा�ण २०७७।११।०५ दे�ख०७८।
०२।१५
(१०० िदन)

७ जना ३४८६२१

१३. जनता शंकर मा.िव.को पुव� पटीको पैनी कारी शाहको आँप �ख स�म कुलो पैिन िनमा�ण २०७७।११।०५ दे�ख०७८।२।
१५
(१०० िदन)

१० जना ५११८३०

१४. जमुवा चौक दे�ख जनता �ा.िव.�कुल ह�द ैझोलु� पुल स�म बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१० जना ५११८३०

१५. धातीको िडहबार थान दे�ख उ�र छतापुर िभमपुर डा�ने�वरी ८ �समा स�म बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

३४ जना १७४०२२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६. बे�ही मुसहरी दे�ख �लएर जमुवा चौक स�म माटो पुन� काय� २०७७।११।०५ दे�ख०७८।२।
१५
(१०० िदन)

१५ जना ७७५५००

१७. छतापुर गेट दे�ख होली महतोको खेत स�म माटो पुन� काय� २०७७।११।०५ दे�ख०७८।
०२।१५
(१०० िदन)

२ जना १०३४००

१८. कामत टोल दे�ख िपपरा नदीमा भईरहेको सुलीस गेट स�मको बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१८ जना ९२१२९४

१९. धौनक� नहर दे�ख पुव� पत� स�म डगर बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१२ जना ६१४१९६

२०. वडा िभ� रहेका िविभ� िभसी, कुलो, पैनी मम�त स�भार २०७७।११।०५ दे�ख०७८।२।
१५
(१०० िदन)

१७ जना ८४१६०२

२१. राजे�� रामको ज�गा दे�ख प��चम दि�ण जाने धौनक� नहर स�म डगर िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१२ जना ६१४१९६

२२. शाखा नहरी दे�ख बलाठ ह�दैँ फिकरा स�म कुलो पैिन िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

६ जना २७९१८०

२३. शाखा नहरी देखी बदोही बोड�र स�म कुलो पैनी िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

८ जना ४०९४६४

२४. मुल नहर दे�ख ईनवा� स�म बाटो िनमा�ण काय� २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३। १२ जना ६१४१९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०
(१०० िदन)

२५. अन�त कुमार रामको ज�गा दे�ख मुतिन नदी स�म बाटो िनमा�ण २०७७।१२।०१ दे�ख०७८।३।
१०
(१०० िदन)

१६ जना ८१०६५६

२६. कुलो पैनी िनमा�ण तथा मम�त संभार २०७७।११।०५ दे�ख०७८।
०२।१५
(१०० िदन)

१७ जना ८५३०४३

ज�मा १८२७४१०८

२ साव�जिनक सुनुवाईः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, 2075 को दफा 78 मा स�ब��ध गाउँ काय�पा�लकाका लाभ�ाहीह�को संल�तामा वष�को क��तमा एक पटक
साव�जिनक सुनुवाई काय��म आयोजना गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरेको दे�खएन ।
३ अनुगमन, मू�यांकन तथा �ितवेदनः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा 73 मा रोजगारको िनयिमत �पमा अनुगमन तथा मू�यांकन �थानीय तहले
काय��मको स�ब��ध गाउँ काय�पा�लकाले गनु� पन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले �धानम��ी रोजगार काय��मको अनुगमन, मू�यांकन गरी �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । गाउँ काया�पा�लकाले अिनवाय� �पमा
आयोजनाह�को िनयिमत अनुगमन गनु� पद�छ ।
४ पारदिश�ताः�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद १३ बमो�जम पारदिश�ता �व�नका लािग बेरोजगार भ�ा पाउने �ा� गन� लाग�ाहीह�को नाम
नामेसी स�ब��धत �थानीय तहले आ�नो वेभ साइटमा रा�ने, बेरोजगार स�ब��ध सूचना �काशन तथा �सारण गनु�पन�, अ�ाव�धक सूचना तथा जानकारी साव�जिनक गनु�पन�, गुनासो सु�का लािग गुनासो पेिटका
रा�नु पन�, सेवा�ाही सु�तुि� सव��ण गनु�पन� �यव�था भएकोमा सो बमो�जमको काय� गरेको दे�खएन ।
५.�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा 7० मा यस काय��म अ�तग�त रोजगार आयोजनाका स�भािवत �े�ह� कृिष, सहकारी तथा पशु िवकास, उजा�
�संचाई तथा निद िनय��ण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पय�टन �व��न, सडक यातायात, सामुदाियक पूवा�धार िनमा�ण अ�तग�त िविभ� काय��म संचालन गन� सिकने उ�ेख भएकोमा यस
पा�लकामा अ�धकांश रोजगार आयोजनामा कुलो, बाटो सरसफाई र मम�त ज�ता काय�मा खच� गरेको छ । िनद�िशकाले तोकेका �े�ह�मा योजनाब� तवरले खच� गरी काय��मको �भावका�रता अिभवृि�मा
काया�लयको �यान जानुपद�छ ।
६.सुप�रवे�ण तथा गुण�तर िनय��णः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा २९ मा स�ब��धत �थानीय तह वा आयोजना �मुखले आ�नो �े�िभ�
संचा�लत रोजगार आयोजनामा काय� गन� खटाईएका �िमक समुहको कामको िनयिमत �पमा सुप�रवे�ण गनु�पन� �यव�था छ ।�य�तै ७२ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक िनमा�ण र अ�य
साव�जिनक कामह�को गुण�तर िनय��णमा उिचत �यान िदनुपन� एवं आ�नो �ािव�धक कम�चारीलाई खटाई दफा २९ बमो�जम गुण�तरको सुप�रवे�ण गन� �य�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयबाट �िमक
समूहबाट भएको कामको िनयिमत �पमा सुप�रवे�ण गरेको तथा गुण�तर िनय��णमा उिचत �यान पुयाएको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ धरौटीतफ�  
धरौटी िफता�ः साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ बमो�जम िनमा�ण�याबसाियको�रटे�सन मिन बापत िबलबाट क�ी ग�र राखेको रकम िफता� गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िबबरण पेश
गरेको �माण पेश गरेपिछ मा� िदनुपन�मा िनमा�ण �याबसाियले कर िबबरण पेश कर सामायोजन गरेको प� वेगर मागको आधारमा िन�नानुसारको धरौटीिफता� गरेको दे�खएकोले भु�ानी भएको कर चु�ाको �माण
प� र मु.अ.कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �

गो.भो.नं., िमित ठे�काको िववरण भु�ानी पाउने फम�को नाम धरौटी िफता�

३-०७८।३।१६ ठे�का काय� ��जल क��ट��सन �ा.�ल.

(६०४३२०२८५)

२१०००

४-०७८।३।१६ िनमा�ण काय� आचाय� िनमा�ण सेवा (३००००९४७९) २१०००

८-०७८।३।२० २०७४।७५ ठे�क वापतको धरौटी अिमत िनमा�ण सेवा
मू.अ.कर दता� न�बर नभएको

७०५००

१०-०७८।३।२९ २०७४।७५ िनमा�ण काय� वापतको धरौटी शुभ �भात ए�ड �ितभा िनमा�ण सेवा
मू.अ.कर दता� न�बर नभएको

२२०००

ज�मा १३४५००

१३४,५००

५९ आ�त�रक लेखाप�र�णवाट औ�याइएको वे�जु 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ८५ मा आ�त�रक लेखाप�र�णवाट औ�याइएको वे�जु अ��तम लेखाप�र�ण ह�नुभ�दा अिघनै फछ�यौट गनु�पन� �यव�था छ।आ�त�रक
लेखाप�र�णवाट औ�याइएको िन�न वमो�जमको वे�जुह� हालस�मपिन फछ�यौट गरेको नदे�खएको �

गोभौ न र िमित िववरण रकम

७५।०७७–१२–१० गाउपा�लका चालुतफ� ः गाडी भाडामा भएको बढी भु�ानी ११२५०

राजगढ गा.पा.को िश�ाकृिष (चालु)

१६३।२०७८–०३–२४ िवल भरपाई भ�दा वढी भु�ानी ६८७३०

१६७।२०७८–०३–२४ िवल भरपाई भ�दा वढी भु�ानी ५७०६३.५

ज�मा १३७०४३।५०

१३७,०४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनगुमन तथा स�पर��ण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण नभई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

(� हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू

(C=A-B)

२१०८७३ १९९ २१०६७४

६० अनुमगन तथा संपरी�ण

६१ स�परी�ण स�ब�धमा 
काया�लयले आ�थ�क बष� २०७६।७७ को लेखापरी�ण �ितवेदनमा औं�याईएको म�ये देहायका बे�जुह� फछय�ट गरी स�परी�णका लािग अनुरोध गरेकोमा फछय�ट ग�रएका �यहोरा मना�सब दे�ख स�परी�ण
ग�रएको छ

�.सं. बे�जु दफा फछय�टको �यहोरा स�परी�ण रकम

१ ५२(५१) गो.भौ.नं.३२।०७७।११।१९ बाट च�� िकशोर यादबको परी�ा काय��म संचालन बापतको पे.फ.ग�रएको । १२०००

२ ५२(३९) गो.भौ.नं.२९ िमित ०७७।११।२ बाट निगना के.सी.को अपांगता प�रचयप� िवतरण सम�वय सिमित स�ब�धी खच� गरी
पे.फ. भएको

३५०००

३ ५२(३४) गो.भौ.नं.४१ िमित ०७७।११।२५ बाट सु�धर कुमार यादबको कु�रयर पठाएको एवं �पा�तरण काय��म अ�तग�त
सहजकता� क�ा संचालन खचको पे.फ. भएको

५००००

४ ५२(२८) गो.भौ.नं.३८ िमित ०७७।११।२२ बाट मनोहर मु�खयाको वडा नं.४ मा कोिभड �यव�थापन खच� स�ब�धी खच�को िबल
भरपाई संल� गरी पे�क� फछय�ट भएको ।

१०००००

५ ५० वडा अ�य� ल�लत �साद �संहको दिैनक �मण भ�ा बे�जु �.१५००। राज�व दा�खला भई भौचर पेश भएको । १५००

ज�मा १९८५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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